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Ændringsforslag  252 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre forskelsbehandling, der 

direkte eller indirekte er baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre ubegrundet 

forskelsbehandling, der direkte eller 

indirekte er baseret på forbrugernes 

nationalitet eller bopæl, og ved at definere 

de situationer, hvor forskelsbehandling 

ikke kan begrundes i henhold til 

artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre forskelsbehandling, der 

direkte eller indirekte er baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre ubegrundet 

forskelsbehandling, der direkte eller 

indirekte er baseret på kundernes 

nationalitet, bopæl eller hjemsted, og ved 

at definere de situationer, hvor 

forskelsbehandling ikke kan begrundes i 

henhold til artikel 20, stk. 2, i direktiv 

2006/123/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre forskelsbehandling, der 

direkte eller indirekte er baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre forskelsbehandling, der 

direkte eller indirekte er baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl, midlertidige 

opholdssted eller hjemsted, og yderligere 

at supplere artikel 20 i direktiv 

2006/123/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre forskelsbehandling, der 

direkte eller indirekte er baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

og opnå en høj grad af 

forbrugerbeskyttelse ved at forhindre 

forskelsbehandling, der direkte eller 

indirekte er baseret på forbrugernes 

nationalitet eller bopæl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning har til formål at 1. Denne forordning har til formål at 
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bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre forskelsbehandling, der 

direkte eller indirekte er baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre ubegrundet 

forskelsbehandling, der direkte eller 

indirekte er baseret på forbrugernes 

nationalitet eller bopæl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  257 

Inese Vaidere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre forskelsbehandling, der 

direkte eller indirekte er baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

1. Denne forordning har til formål at 

bidrage til et velfungerende indre marked 

ved at forhindre forskelsbehandling, der 

direkte eller indirekte er baseret på 

kundernes nationalitet, bopæl, midlertidige 

opholdssted eller hjemsted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Denne forordning bør ikke 

begrænse den frihed til at oprette og drive 

egen virksomhed og den aftalefrihed, der 

er fastsat i artikel 16 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

Or. de 
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Ændringsforslag  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne forordning finder 

anvendelse i følgende situationer: 

2. Denne forordning finder ikke 

anvendelse i rent interne situationer, hvor 

alle relevante elementer i transaktionen er 

begrænset til en enkelt medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  260 

Virginie Rozière 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne forordning finder 

anvendelse i følgende situationer: 

2. Denne forordning finder 

anvendelse på følgende situationer: 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor kunden har bopæl eller 

hjemsted. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  262 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor kunden har bopæl eller 

hjemsted. 

a) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor kunden har bopæl eller 

hjemsted. 

a) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor kunden har bopæl eller 

a) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl. 
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hjemsted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  265 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor kunden har bopæl eller 

hjemsted. 

a) når en erhvervsaktør eller 

leverandør sælger varer eller leverer 

tjenesteydelser eller agter at gøre dette i en 

anden medlemsstat end den medlemsstat, 

hvor kunden har bopæl eller hjemsted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  266 

Inese Vaidere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor kunden har bopæl eller 

hjemsted. 

a) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor kunden har bopæl, 

midlertidige opholdssted eller hjemsted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i samme medlemsstat som den, 

hvor kunden har bopæl eller hjemsted, 

men kunden er statsborger i en anden 

medlemsstat. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i samme medlemsstat som den, 

hvor kunden har bopæl eller hjemsted, 

men kunden er statsborger i en anden 

medlemsstat. 

b) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en medlemsstat, og 

forbrugeren er statsborger i en anden 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i samme medlemsstat som den, 

hvor kunden har bopæl eller hjemsted, 

men kunden er statsborger i en anden 

medlemsstat. 

b) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i samme medlemsstat som den, 

hvor forbrugeren har bopæl, men 

forbrugeren er statsborger i en anden 

medlemsstat. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  270 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i samme medlemsstat som den, 

hvor kunden har bopæl eller hjemsted, 

men kunden er statsborger i en anden 

medlemsstat. 

b) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i samme medlemsstat som den, 

hvor forbrugeren har bopæl, men er 

statsborger i en anden medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  271 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i samme medlemsstat som den, 

hvor kunden har bopæl eller hjemsted, men 

kunden er statsborger i en anden 

medlemsstat. 

b) når en erhvervsaktør eller 

leverandør sælger varer eller leverer 

tjenesteydelser eller agter at gøre dette i 

samme medlemsstat som den, hvor kunden 

har bopæl eller hjemsted, men kunden er 

statsborger i en anden medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en medlemsstat, hvor kunden 

befinder sig midlertidigt uden at have 

bopæl eller hjemsted i den pågældende 

medlemsstat. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en medlemsstat, hvor kunden 

befinder sig midlertidigt uden at have 

bopæl eller hjemsted i den pågældende 

medlemsstat. 

c) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en medlemsstat, hvor 

forbrugeren befinder sig midlertidigt uden 

at have bopæl i den pågældende 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en medlemsstat, hvor kunden 

befinder sig midlertidigt uden at have 

bopæl eller hjemsted i den pågældende 

medlemsstat. 

c) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en medlemsstat, hvor 

forbrugeren befinder sig midlertidigt uden 

at have bopæl i den pågældende 

medlemsstat. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  275 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en medlemsstat, hvor kunden 

befinder sig midlertidigt uden at have 

bopæl eller hjemsted i den pågældende 

medlemsstat. 

c) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en medlemsstat, hvor 

forbrugeren befinder sig midlertidigt uden 

at have bopæl i den pågældende 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  276 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) når en erhvervsaktør sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser eller agter at 

gøre dette i en medlemsstat, hvor kunden 

befinder sig midlertidigt uden at have 

bopæl eller hjemsted i den pågældende 

medlemsstat. 

c) når en erhvervsaktør eller 

leverandør sælger varer eller leverer 

tjenesteydelser eller agter at gøre dette i en 

medlemsstat, hvor kunden befinder sig 

midlertidigt uden at have bopæl eller 

hjemsted i den pågældende medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 



 

AM\1117512DA.docx 13/90 PE599.759v01-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Nærværende forordning 

indebærer ikke, at erhvervsaktøren har 

pligt til at afholde yderligere udgifter i de 

tilfælde, hvor forbrugeren udøver sin ret 

til at opsige kontrakten i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU1a. De nødvendige udgifter til 

at bringe varer i overensstemmelse med 

kontrakten omfatter ikke udgifter til 

frankering eller transport, som ligger over 

de udgifter, der er nødvendig for at levere 

varen som angivet i de almindelige 

betingelser eller som er aftalt. 

 ___________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 

forbrugerrettigheder, om ændring af 

Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 

direktiv 85/577/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Nærværende forordning 

indebærer ikke, at erhvervsaktøren har 

pligt til at afholde yderligere udgifter i de 

tilfælde, hvor forbrugeren udøver sit ret til 

at opsige kontrakten i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2011/83/EU1a. De nødvendige 

udgifter til at bringe varer i 
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overensstemmelse med kontrakten 

omfatter ikke udgifter til frankering eller 

transport, som ligger over de udgifter, der 

er nødvendig for at levere varen som 

angivet i de almindelige betingelser eller 

som er aftalt. 

 _______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 

forbrugerrettigheder, om ændring af 

Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 

direktiv 85/577/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Denne forordning finder ikke 

anvendelse på rent interne anliggender, 

som ikke har nogen elementer med 

tilknytning til udlandet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Denne forordning gælder ikke for 3. Denne forordning gælder ikke for 
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de former for virksomhed, der er 

omhandlet i artikel 2, stk. 2, i direktiv 

2006/123/EF. 

de former for virksomhed, der er 

omhandlet i litra a) til c), e) og f), og h) til 

l) i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Denne forordning gælder ikke for 

de former for virksomhed, der er 

omhandlet i artikel 2, stk. 2, i direktiv 

2006/123/EF. 

3. Denne forordning gælder ikke for 

de former for virksomhed, der er 

omhandlet i artikel 2, stk. 2, i direktiv 

2006/123/EF, med undtagelse af litra g) i 

artikel 2, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  282 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Denne forordning gælder ikke for 

de former for virksomhed, der er 

omhandlet i artikel 2, stk. 2, i direktiv 

2006/123/EF. 

3. Denne forordning gælder ikke for 

de former for virksomhed, der er 

omhandlet i artikel 2, stk. 2, i direktiv 

2006/123/EF, og for aktiviteter af ren 

intern og national karakter, hvor alle 

relevante elementer i vare- eller 

tjenestesalget er begrænset til en enkelt 

medlemsstat, og forbrugeren er 

statsborger i samme medlemsstat. 

Or. en 
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Ændringsforslag  283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Denne forordning berører ikke de 

gældende regler om ophavsret og lignende 

rettigheder, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2001/29/EF1a. 

 _______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF af 22. maj 2001 om 

harmonisering af visse aspekter af 

ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (EFT L 167 af 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Denne forordning berører ikke de 

gældende regler om ophavsret og lignende 

rettigheder, navnlig reglerne i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF1a. 

 _______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF af 22. maj 2001 om 

harmonisering af visse aspekter af 

ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (EFT L 167 af 

22.6.2001, s. 10). 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  285 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Denne forordning berører ikke de 

gældende regler om ophavsret og lignende 

rettigheder, navnlig reglerne i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF1a. 

 _______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF af 22. maj 2001 om 

harmonisering af visse aspekter af 

ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (EFT L 167 af 

22.6.2001, s. 10). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  286 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Denne forordning berører ikke de 

regler, der finder anvendelse på området 

for ophavsret og beslægtede rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  287 

Dennis de Jong 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 

17, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt og 

erhvervsmæssigt samarbejde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  288 

Antanas Guoga 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. Når en erhvervsaktør handler 

i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 i 

denne forordning, vil det ikke alene på 

baggrund af disse afgøres, om han eller 

hun retter sine aktiviteter mod en anden 

medlemsstat, hvor forbrugeren har en 

bopæl. 

Or. en 
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Ændringsforslag  289 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. I særdeleshed gælder, at hvis 

en erhvervsaktør handler i 

overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 

og, uanset dennes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted, ikke blokerer eller begrænser 

kundernes adgang til vedkommendes 

onlinegrænseflader, ikke omdirigerer 

kunder til en version af 

onlinegrænsefladen, der er forskellig fra 

den, som kunden først tilgik, med mindre 

kunden har givet sit udtrykkelige 

samtykke til en sådan omdirigering, hvor 

en erhvervsaktør ikke anvender 

forskellige generelle betingelser for 

adgang til varer eller levering af 

tjenesteydelser i de situationer, der er 

fastsat i nærværende forordning, eller når 

erhvervsaktøren accepterer 

betalingsinstrumenter, der er udstedt i en 

anden medlemsstat, uden 

forskelsbehandling, anses 

erhvervsaktøren af disse grunde ikke for 

at omdirigere sin virksomhed til den 

medlemsstat, hvor forbrugeren har 

sædvanlig bopæl eller hjemsted. Der skal 

dog foretages en analyse fra sag til sag for 

at fastslå, om der er flere elementer, som 

går ud over simpel overholdelse af de 

obligatoriske bestemmelser, og om dette 
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udgør bevismateriale, ud fra hvilket det 

kan konkluderes, at erhvervsaktøren har 

forsøgt at rette sin virksomhed mod den 

medlemsstat, hvor forbrugeren har 

sædvanlig bopæl eller opholdssted. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  290 

Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. Nærmere forklaret, når en 

erhvervsaktør i henhold til artikel 3, 4 og 

5 i nærværende forordning sikrer 

kunderne i samtlige medlemsstater uden 

forskelsbehandling adgang til sin 

onlinegrænseflade, eller når 

erhvervsaktøren ikke omdirigerer 

forbrugeren til en version af sin 

onlinegrænseflade, der er forskellig fra 

den, som kunden oprindelig forsøgte at få 

adgang til, eller når erhvervsaktøren ikke 

anvender forskellige adgangsbetingelser 

ved salg af varer eller levering af 

tjenesteydelser i situationer, der er 

omfattet af denne forordning, eller når 

erhvervsaktøren accepterer en anden 

medlemsstats betalingsinstrumenter uden 

forskelsbehandling, skal det ikke fortolkes 

således, at vedkommende retter sin 

virksomhed mod den medlemsstat, hvor 

kunden har sin bopæl eller sit sædvanlige 
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opholdssted, medmindre erhvervsaktøren 

har tilkendegivet den klare hensigt at rette 

sin virksomhed mod dette land.  

Or. it 

 

Ændringsforslag  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. I særdeleshed gælder, at hvis 

en erhvervsaktør handler i 

overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 og 

ikke blokerer eller begrænser kundernes 

adgang til vedkommendes 

onlinegrænseflade, ikke omdirigerer 

kunder til en version af 

onlinegrænsefladen, der er forskellig fra 

den, som kunden først forsøgte at få 

adgang til, uanset deres nationalitet eller 

bopæl eller hjemsted, ikke anvender 

forskellige generelle betingelser for 

adgang, når vedkommende sælger varer 

eller leverer tjenesteydelser i de 

situationer, der er fastsat i nærværende 

forordning, eller når erhvervsaktøren 

accepterer betalingsinstrumenter, der er 

udstedt i en anden medlemsstat, uden 

forskelsbehandling, anses 

erhvervsaktøren alene af disse grunde 

ikke for at rette sin virksomhed mod den 

medlemsstat, hvor forbrugeren har 



 

PE599.759v01-00 22/90 AM\1117512DA.docx 

DA 

sædvanlig bopæl eller hjemsted. 

 (Dette ændringsforslag bør udgå, hvis 

forslag til artikel 4, stk. 3b (nyt), vedtages) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  292 

Inese Vaidere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. I særdeleshed gælder, at hvis 

en erhvervsaktør handler i 

overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 og 

ikke blokerer eller begrænser kundernes 

adgang til vedkommendes 

onlinegrænseflade, ikke omdirigerer 

kunder til en version af 

onlinegrænsefladen, der er forskellig fra 

den, som kunden først forsøgte at få 

adgang til, uanset deres nationalitet eller 

bopæl, midlertidige opholdssted eller 

hjemsted, ikke anvender forskellige 

generelle betingelser for adgang, når 

vedkommende sælger varer eller leverer 

tjenesteydelser i de situationer, der er 

fastsat i nærværende forordning, eller når 

erhvervsaktøren accepterer 

betalingsinstrumenter, der er udstedt i en 

anden medlemsstat, uden 

forskelsbehandling, anses 

erhvervsaktøren ikke for at rette sin 

virksomhed mod den medlemsstat, hvor 
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forbrugeren har sædvanlig bopæl eller 

hjemsted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

Den blotte overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. Navnlig i situationer, hvor en 

erhvervsaktør, som handler i 

overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5, 

ikke blokerer eller begrænser 

forbrugeradgangen til sin 

onlinegrænseflade, ikke omdirigerer 

forbrugeren til en anden version af sin 

onlinegrænseflade, som forbrugeren ikke 

oprindelig har søgt, uafhængigt af 

forbrugerens nationalitet eller bopæl, ikke 

anvender forskellige generelle 

adgangsbetingelser i situationer, som 

dækkes af dette direktiv, kan denne 

erhvervsaktørs virksomhed ikke alene på 

denne baggrund anses som værende rettet 

mod den medlemsstat, hvor forbrugeren 

sædvanligvis har opholdssted eller bopæl. 

Or. en 

 



 

PE599.759v01-00 24/90 AM\1117512DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  294 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning og navnlig erhvervsaktørens 

virksomhed i overensstemmelse med 

artikel 3, 4 og 5 i denne forordning skal 

ikke fortolkes således, at vedkommende 

aktivt retter sin virksomhed mod enkelte 

forbrugere i den medlemsstat, hvor 

forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1,litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012, i de situationer, hvor den ikke 

blokerer eller begrænser 

forbrugeradgangen til hans/hendes 

onlinegrænseflade, ikke omdirigerer 

forbrugere til en anden 

onlinegrænseflade og ikke anvender 

forskellige generelle betingelser for 

adgang eller pris. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  295 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs overholdelse af denne 

forordning skal ikke fortolkes således, at 

vedkommende retter sin virksomhed mod 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

5. Denne forordning berører ikke EU-

lovgivningen om civilretligt samarbejde. 

En erhvervsaktørs blotte overholdelse af 

artikel 3, 4 og 5 i denne forordning skal 

ikke fortolkes således, at vedkommende 

retter sin virksomhed mod den 

medlemsstat, hvor forbrugeren har sit 
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som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012. 

sædvanlige opholdssted eller sin bopæl 

som omhandlet i artikel 6, stk. 1,litra b), i 

forordning (EF) nr. 593/2008 og artikel 17, 

stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 

1215/2012, medmindre der findes andre 

elementer, som peger på, at 

erhvervsaktøren retter sin kommercielle 

eller professionelle virksomhed mod en 

sådan medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Små aktører og 

mikrovirksomheder skal ikke verificere 

opholdsstedet for de forbrugere, de ønsker 

at sælge til. Når en erhvervsaktør har en 

forpligtelse til at indgå kontrakter med 

forbrugere, som bor i et land, hvor han 

eller hun ikke gør forretning, er det 

nødvendigt at garantere, at 

erhvervsaktørens lovgivning finder 

anvendelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Retssikkerhed for SMV'er. 

 

Ændringsforslag  297 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis bestemmelserne i denne 

forordning strider mod bestemmelserne i 

artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF, 

har bestemmelserne i denne forordning 

forrang. 

6. Hvis bestemmelserne i denne 

forordning strider mod bestemmelserne i 

artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF, 

har de specifikke bestemmelser og 

forpligtelser for erhvervsaktører i denne 

forordning forrang. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  298 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a (ny) 

 Anvendelsesområde 

 1.  Denne forordning finder ikke 

anvendelse i rent indenlandske 

situationer, hvor alle aktiviteter i enhver 

henseende er begrænset til en enkelt 

medlemsstat. 

 2.  Denne forordning gælder ikke for 

de former for virksomhed, der er 

omhandlet i artikel 2, stk. 2, i direktiv 

2006/123/EF. 

 3.  Denne forordning berører ikke de 

regler, der finder anvendelse på 

beskatningsområdet. 

 4.  Hvis bestemmelserne i denne 

forordning strider mod bestemmelserne i 

artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF, 

har bestemmelserne i denne forordning 

forrang. 

 5.  Nærværende forordning skal ikke 

føre til, at erhvervsaktøren har pligt til at 

afholde yderligere udgifter i de tilfælde, 

hvor forbrugeren udøver sit ret til at 

opsige kontrakten i overensstemmelse 
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med Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2011/83/EU1a. De nødvendige 

udgifter til at bringe varer i 

overensstemmelse med kontrakten 

omfatter ikke udgifter til frankering eller 

transport, som ligger over de udgifter, der 

er nødvendig for at levere varen som 

angivet i de almindelige betingelser eller 

som er aftalt. 

 _______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 

forbrugerrettigheder, om ændring af 

Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 

direktiv 85/577/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  299 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "kunde": enhver forbruger eller 

en virksomhed, som er statsborger i en 

medlemsstat eller har bopæl eller 

hjemsted i en medlemsstat, og som agter 

at købe eller køber en vare eller 

tjenesteydelse i Unionen, undtagen med 

henblik på videresalg 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ”kunde": enhver forbruger eller 

en virksomhed, som er statsborger i en 

medlemsstat eller har bopæl eller 

hjemsted i en medlemsstat, og som agter 

at købe eller køber en vare eller 

tjenesteydelse i Unionen, undtagen med 

henblik på videresalg 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  301 

Antanas Guoga 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ”kunde": enhver forbruger eller 

en virksomhed, som er statsborger i en 

medlemsstat eller har bopæl eller 

hjemsted i en medlemsstat, og som agter 

at købe eller køber en vare eller 

tjenesteydelse i Unionen, undtagen med 

henblik på videresalg 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ”kunde": enhver forbruger eller en 

virksomhed, som er statsborger i en 

medlemsstat eller har bopæl eller hjemsted 

i en medlemsstat, og som agter at købe 

c) ”kunde": enhver forbruger eller en 

virksomhed, som er statsborger i en 

medlemsstat eller har bopæl eller hjemsted 

i en medlemsstat, og som agter at købe 
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eller køber en vare eller tjenesteydelse i 

Unionen, undtagen med henblik på 

videresalg 

eller køber en vare eller tjenesteydelse i 

Unionen under generelle 

adgangsbetingelser, udelukkende med 

henblik på slutforbrug og ikke videresalg, 

leje, forarbejdning eller behandling i 

kommerciel målestok 

Or. en 

 

Ændringsforslag  303 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) ”kunde": enhver forbruger eller en 

virksomhed, som er statsborger i en 

medlemsstat eller har bopæl eller hjemsted 

i en medlemsstat, og som agter at købe 

eller køber en vare eller tjenesteydelse i 

Unionen, undtagen med henblik på 

videresalg 

c) ”kunde": enhver forbruger eller en 

virksomhed, som er statsborger i en 

medlemsstat eller har bopæl eller hjemsted 

i en medlemsstat, og som agter at købe 

eller køber en vare eller tjenesteydelse i 

Unionen 

Or. en 

Begrundelse 

Forbrugerne kan ikke høste fordelene af, at der gøres en ende på ubegrundet geoblokering, 

hvis ikke hele forsyningskæden er dækket. 

 

Ændringsforslag  304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "generelle betingelser for adgang": 

alle de vilkår, betingelser og andre 

oplysninger, herunder salgspriser, der 

d) "generelle betingelser for adgang": 

alle de vilkår, betingelser og andre 

oplysninger, herunder nettosalgspriser, der 
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regulerer adgangen til varer eller 

tjenesteydelser, som en erhvervsaktør 

udbyder til salg, og fastsættes, anvendes og 

stilles til rådighed for den brede 

offentlighed af eller på vegne af 

erhvervsaktøren, og som gælder i mangel 

af en individuelt forhandlet aftale mellem 

erhvervsaktøren og kunden 

regulerer adgangen til varer eller 

tjenesteydelser, som en erhvervsaktør 

udbyder til salg, og fastsættes, anvendes og 

stilles til rådighed for den brede 

offentlighed af eller på vegne af 

erhvervsaktøren, og som gælder i mangel 

af en individuelt forhandlet aftale mellem 

erhvervsaktøren og forbrugeren 

Or. en 

 

Ændringsforslag  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "generelle betingelser for adgang": 

alle de vilkår, betingelser og andre 

oplysninger, herunder salgspriser, der 

regulerer adgangen til varer eller 

tjenesteydelser, som en erhvervsaktør 

udbyder til salg, og fastsættes, anvendes og 

stilles til rådighed for den brede 

offentlighed af eller på vegne af 

erhvervsaktøren, og som gælder i mangel 

af en individuelt forhandlet aftale mellem 

erhvervsaktøren og kunden 

d) "generelle betingelser for adgang": 

alle de vilkår, betingelser og andre 

oplysninger, herunder salgspriser, der 

regulerer adgangen til varer eller 

tjenesteydelser, som en erhvervsaktør 

udbyder til salg, og fastsættes, anvendes og 

stilles til rådighed for den brede 

offentlighed af eller på vegne af 

erhvervsaktøren, og som gælder i mangel 

af en individuelt forhandlet aftale mellem 

erhvervsaktøren og forbrugeren 

Or. en 

 

Ændringsforslag  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "generelle betingelser for adgang": 

alle de vilkår, betingelser og andre 

oplysninger, herunder salgspriser, der 

regulerer adgangen til varer eller 

d) "generelle betingelser for adgang": 

alle de vilkår, betingelser og andre 

oplysninger, herunder nettosalgspriser og 

krav baseret på telefonens 
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tjenesteydelser, som en erhvervsaktør 

udbyder til salg, og fastsættes, anvendes og 

stilles til rådighed for den brede 

offentlighed af eller på vegne af 

erhvervsaktøren, og som gælder i mangel 

af en individuelt forhandlet aftale mellem 

erhvervsaktøren og kunden 

områdenummer, der regulerer adgangen til 

varer eller tjenesteydelser, som en 

erhvervsaktør udbyder til salg, og 

fastsættes, anvendes og stilles til rådighed 

for den brede offentlighed af eller på vegne 

af erhvervsaktøren, og som gælder i 

mangel af en individuelt forhandlet aftale 

mellem erhvervsaktøren og kunden 

Or. en 

 

Ændringsforslag  307 

Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) "vare": enhver løsøregenstand 

undtagen genstande, som sælges på 

tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til 

lov; vand, gas og elektricitet betragtes som 

varer i henhold til dette direktiv, når det 

udbydes til salg i et afgrænset volumen 

eller en bestemt mængde 

e) "vare": enhver løsøregenstand 

undtagen genstande, som sælges på 

tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til 

lov; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  308 

Antanas Guoga 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) "vare": enhver løsøregenstand 

undtagen genstande, som sælges på 

tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til 

lov; vand, gas og elektricitet betragtes som 

varer i henhold til dette direktiv, når det 

udbydes til salg i et afgrænset volumen 

eller en bestemt mængde 

e) "vare": enhver løsøregenstand 

undtagen genstande, som sælges på 

tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til 

lov; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "onlinegrænseflade": enhver form 

for software, herunder et websted og 

applikationer, der drives af eller på vegne 

af en erhvervsaktør, og som har til formål 

at give kunderne adgang til 

erhvervsaktørens varer eller tjenesteydelser 

med henblik på en handelstransaktion 

vedrørende disse varer eller tjenesteydelser 

f) "onlinegrænseflade": enhver form 

for software, herunder hele eller dele af et 

websted og applikationer, der drives af 

eller på vegne af en erhvervsaktør, og som 

har til formål at give forbrugerne adgang 

til erhvervsaktørens varer eller 

tjenesteydelser med henblik på en 

handelstransaktion vedrørende disse varer 

eller tjenesteydelser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "onlinegrænseflade": enhver form 

for software, herunder et websted og 

applikationer, der drives af eller på vegne 

af en erhvervsaktør, og som har til formål 

at give kunderne adgang til 

erhvervsaktørens varer eller tjenesteydelser 

med henblik på en handelstransaktion 

vedrørende disse varer eller tjenesteydelser 

f) "onlinegrænseflade": enhver form 

for software, herunder et websted og 

applikationer, der drives af eller på vegne 

af en erhvervsaktør, og som har til formål 

at give forbrugerne adgang til 

erhvervsaktørens varer eller tjenesteydelser 

med henblik på en handelstransaktion 

vedrørende disse varer eller tjenesteydelser 

Or. en 
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Ændringsforslag  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "onlinegrænseflade": enhver form 

for software, herunder et websted og 

applikationer, der drives af eller på vegne 

af en erhvervsaktør, og som har til formål 

at give kunderne adgang til 

erhvervsaktørens varer eller tjenesteydelser 

med henblik på en handelstransaktion 

vedrørende disse varer eller tjenesteydelser 

f) "onlinegrænseflade": enhver form 

for software, herunder et websted eller en 

del af et websted og applikationer, der 

drives af eller på vegne af en 

erhvervsaktør, og som har til formål at give 

kunderne adgang til erhvervsaktørens varer 

eller tjenesteydelser med henblik på en 

handelstransaktion vedrørende disse varer 

eller tjenesteydelser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  312 

Inese Vaidere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "onlinegrænseflade": enhver form 

for software, herunder et websted og 

applikationer, der drives af eller på vegne 

af en erhvervsaktør, og som har til formål 

at give kunderne adgang til 

erhvervsaktørens varer eller tjenesteydelser 

med henblik på en handelstransaktion 

vedrørende disse varer eller tjenesteydelser 

f) ”onlinegrænseflade": enhver form 

for software, herunder et websted og 

softwareapplikationer, der drives af eller 

på vegne af en erhvervsaktør, og som har 

til formål at give kunderne adgang til 

erhvervsaktørens varer eller tjenesteydelser 

med henblik på en handelstransaktion 

vedrørende disse varer eller tjenesteydelser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  313 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra h a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha)  "tjenesteyder": en fysisk eller 

juridisk person, der leverer en 

tjenesteydelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  314 

Franz Obermayr 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke gennem 

brug af tekniske foranstaltninger eller på 

anden måde blokere for eller begrænse 

kundernes adgang til deres 

onlinegrænseflade af årsager, der har at 

gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke gennem 

brug af tekniske foranstaltninger eller på 

anden måde blokere for eller begrænse 

kundernes adgang til deres 

onlinegrænseflade af årsager, der har at 

gøre med kundens nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

1. Erhvervsaktører må ikke gennem 

brug af tekniske foranstaltninger eller på 

anden måde blokere for eller begrænse 

forbrugernes adgang til deres 

onlinegrænseflade af årsager, der har at 

gøre med forbrugerens nationalitet eller 

bopæl. 

Or. en 
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Ændringsforslag  316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke gennem 

brug af tekniske foranstaltninger eller på 

anden måde blokere for eller begrænse 

kundernes adgang til deres 

onlinegrænseflade af årsager, der har at 

gøre med kundens nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

1. Erhvervsaktøren må ikke gennem 

brug af tekniske foranstaltninger eller på 

anden måde blokere for eller begrænse 

forbrugernes adgang til deres 

onlinegrænseflade af årsager, der har at 

gøre med forbrugerens nationalitet eller 

bopæl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke gennem 

brug af tekniske foranstaltninger eller på 

anden måde blokere for eller begrænse 

kundernes adgang til deres 

onlinegrænseflade af årsager, der har at 

gøre med kundens nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

1. En erhvervsaktør eller en online-

markedsplads må ikke gennem brug af 

tekniske foranstaltninger eller på anden 

måde blokere for eller begrænse kundernes 

adgang til deres online-grænseflade af 

årsager, der har at gøre med kundens 

nationalitet, bopæl eller midlertidige 

opholdssted, eller hjemsted. 

Or. en 

Begrundelse 

Baseret på ordførerens ændringsforslag, samtidig med at definitionen af kunde fastholdes 

inde i teksten. 
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Ændringsforslag  318 

Inese Vaidere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke gennem 

brug af tekniske foranstaltninger eller på 

anden måde blokere for eller begrænse 

kundernes adgang til deres 

onlinegrænseflade af årsager, der har at 

gøre med kundens nationalitet, bopæl eller 

hjemsted. 

1. Erhvervsaktører må ikke gennem 

brug af tekniske foranstaltninger eller på 

anden måde blokere for eller begrænse 

kundernes adgang til deres 

onlinegrænseflade af årsager, der har at 

gøre med kundens nationalitet, bopæl, 

midlertidige opholdssted eller hjemsted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der 

har at gøre med kundens nationalitet, 

bopæl eller hjemsted, omdirigere kunder 
til en version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden oprindelig 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted eller hjemsted, 

medmindre kunden giver sit udtrykkelige 

samtykke før en sådan omdirigering. 

Erhvervsaktøren må ikke omdirigere 

forbrugeren til en version af 

onlinegrænsefladen, der er forskellig fra 

den, som forbrugeren oprindelig forsøgte 

at få adgang til, i kraft af sin udformning, 

det sprog, der benyttes, eller andre særlige 

egenskaber, der målretter den mod 

forbrugere med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted, medmindre 

forbrugeren giver sit udtrykkelige 

samtykke før en sådan omdirigering. 

Or. en 
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Ændringsforslag  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 

at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, omdirigere kunder til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden oprindelig 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted eller hjemsted, 

medmindre kunden giver sit udtrykkelige 

samtykke før en sådan omdirigering. 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 

at gøre med kundens nationalitet eller 

bopæl, omdirigere forbrugere til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden oprindelig 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted, medmindre 

forbrugeren giver sit udtrykkelige 

samtykke før en sådan omdirigering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 

at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, omdirigere kunder til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden oprindelig 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted eller hjemsted, 

medmindre kunden giver sit udtrykkelige 

samtykke før en sådan omdirigering. 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 

at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller midlertidige opholdssted, eller 

hjemsted, omdirigere kunder til en version 

af onlinegrænsefladen, der er forskellig fra 

den, som kunden først forsøgte at få 

adgang til, i kraft af sin udformning, det 

sprog, der benyttes, eller andre særlige 

egenskaber, der målretter den mod kunder 

med en bestemt nationalitet eller et bestemt 

bopælssted eller midlertidigt opholdssted, 

eller hjemsted, medmindre kunden har 

givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan 

omdirigering. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  322 

Inese Vaidere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 

at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, omdirigere kunder til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden oprindelig 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted eller hjemsted, 

medmindre kunden giver sit udtrykkelige 

samtykke før en sådan omdirigering. 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 

at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, omdirigere kunder til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden oprindelig 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted, midlertidigt 

opholdssted eller hjemsted, medmindre 

kunden giver sit udtrykkelige samtykke før 

en sådan omdirigering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  323 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 

at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, omdirigere kunder til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden oprindelig 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted eller hjemsted, 

medmindre kunden giver sit udtrykkelige 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 

at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, omdirigere kunder til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden oprindelig 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted eller hjemsted, 

medmindre kunden har givet sit 
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samtykke før en sådan omdirigering. udtrykkelige samtykke før en sådan 

omdirigering. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 

at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, omdirigere kunder til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden oprindelig 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted eller hjemsted, 

medmindre kunden giver sit udtrykkelige 

samtykke før en sådan omdirigering. 

Erhvervsaktører må ikke af årsager, der har 

at gøre med kundens nationalitet, bopæl 

eller hjemsted, omdirigere kunder til en 

version af onlinegrænsefladen, der er 

forskellig fra den, som kunden først 

forsøgte at få adgang til, i kraft af sin 

udformning, det sprog, der benyttes, eller 

andre særlige egenskaber, der målretter den 

mod kunder med en bestemt nationalitet 

eller et bestemt bopælssted eller hjemsted, 

medmindre erhvervsaktøren tydeligt har 

oplyst forbrugeren om en sådan 

omdirigering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  325 

Renato Soru 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I tilfælde af, at erhvervsaktøren tillader 

kunden personligt at udtrykke en klar 

præference, som han eller hun til enhver 

tid kan ændre, kan erhvervsaktøren 

rutinemæssigt omdirigere til en specifik 

startside, som stadig giver klar og enkel 

adgang til den onlinegrænseflade, som 

forbrugeren i første omgang søgte at få 
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adgang til. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  326 

Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

oprindelige version af onlinegrænsefladen 

fortsat være let tilgængelig for denne 

kunde. 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

version af onlinegrænsefladen, som 

kunden i første omgang søgte at få 

adgang til, fortsat være let tilgængelig for 

denne kunde. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

oprindelige version af onlinegrænsefladen 

fortsat være let tilgængelig for denne 

kunde. 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

forbrugerens udtrykkelige forudgående 

samtykke skal den version af 

onlinegrænsefladen, som forbrugeren 

oprindelig søgte at få adgang til, fortsat 

være let tilgængelig for denne forbruger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

oprindelige version af onlinegrænsefladen 

fortsat være let tilgængelig for denne 

kunde. 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

oprindelige version af onlinegrænsefladen 

fortsat være let tilgængelig for denne 

forbruger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

oprindelige version af onlinegrænsefladen 

fortsat være let tilgængelig for denne 

kunde. 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

version af onlinegrænsefladen, som 

kunden først forsøgte at få adgang til, 
fortsat være let tilgængelig for denne 

kunde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  330 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

oprindelige version af onlinegrænsefladen 

fortsat være let tilgængelig for denne 

kunde. 

I tilfælde af en sådan omdirigering med 

kundens udtrykkelige samtykke skal den 

oprindelige først tilgåede version af 

onlinegrænsefladen fortsat være let 

tilgængelig for denne kunde. 

Or. ro 
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Ændringsforslag  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke 

anvendelse, hvis den blokering, 

begrænsning af adgang eller 

omdirigering, der foretages for bestemte 

kunder eller kunder i bestemte områder, 
er nødvendig for at sikre overholdelse af et 

retligt krav i EU-retten eller i 

medlemsstaternes lovgivning i 

overensstemmelse med EU-retten. 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke 

anvendelse, hvis blokeringen eller 

begrænsningen af forbrugeres adgang til 

erhvervsaktørens onlinegrænseflade eller 

omdirigeringen er nødvendig for at sikre 

erhvervsaktørens overholdelse af et retligt 

krav i EU-retten eller i medlemsstaternes 

lovgivning i overensstemmelse med EU-

retten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke 

anvendelse, hvis den blokering, 

begrænsning af adgang eller omdirigering, 

der foretages for bestemte kunder eller 

kunder i bestemte områder, er nødvendig 

for at sikre overholdelse af et retligt krav i 

EU-retten eller i medlemsstaternes 

lovgivning i overensstemmelse med EU-

retten. 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke 

anvendelse, hvis den blokering, 

begrænsning af adgang eller omdirigering, 

der foretages for bestemte specifikke 

forbrugergrupper eller forbrugere i 

bestemte områder, er nødvendig for at sikre 

overholdelse af et retligt krav i EU-retten 

eller i medlemsstaternes lovgivning i 

overensstemmelse med EU-retten, som 

gælder for erhvervsaktørens aktiviteter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke 

anvendelse, hvis den blokering, 

begrænsning af adgang eller omdirigering, 

der foretages for bestemte kunder eller 

kunder i bestemte områder, er nødvendig 

for at sikre overholdelse af et retligt krav i 

EU-retten eller i medlemsstaternes 

lovgivning i overensstemmelse med EU-

retten. 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke 

anvendelse, hvis den blokering, 

begrænsning af adgang eller omdirigering, 

der foretages for bestemte forbrugere eller 

forbrugere i bestemte områder, er 

nødvendig for at sikre overholdelse af et 

retligt krav i EU-retten eller i 

medlemsstaternes lovgivning i 

overensstemmelse med EU-retten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  334 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke 

anvendelse, hvis den blokering, 

begrænsning af adgang eller omdirigering, 

der foretages for bestemte kunder eller 

kunder i bestemte områder, er nødvendig 

for at sikre overholdelse af et retligt krav i 

EU-retten eller i medlemsstaternes 

lovgivning i overensstemmelse med EU-

retten. 

3. Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke 

anvendelse, hvis den blokering eller 

begrænsning af kundens adgang til 

erhvervsaktørens onlinegrænseflade eller 

omdirigering, der foretages for bestemte 

kunder eller kunder i bestemte områder, er 

nødvendig for at sikre overholdelse af et 

retligt krav i EU-retten eller i 

medlemsstaternes lovgivning i 

overensstemmelse med EU-retten, som 

gælder for erhvervsaktørens virksomhed. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  335 

Franz Obermayr 
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer 

kunder til en anden version af 

onlinegrænsefladen i overensstemmelse 

med stk. 4, skal erhvervsaktøren give en 

klar begrundelse. Denne begrundelse skal 

være affattet på det sprog, der anvendes i 

den onlinegrænseflade, som kunden 

oprindelig havde forsøgt at få adgang til. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer 

kunder til en anden version af 

onlinegrænsefladen i overensstemmelse 

med stk. 4, skal erhvervsaktøren give en 

klar begrundelse. Denne begrundelse skal 

være affattet på det sprog, der anvendes i 

den onlinegrænseflade, som kunden 

oprindelig havde forsøgt at få adgang til. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer kunder 

til en anden version af onlinegrænsefladen 

i overensstemmelse med stk. 4, skal 

erhvervsaktøren give en klar begrundelse. 

Denne begrundelse skal være affattet på 

det sprog, der anvendes i den 

onlinegrænseflade, som kunden oprindelig 

havde forsøgt at få adgang til. 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer kunder 

til en anden version af onlinegrænsefladen 

i overensstemmelse med stk. 4, skal 

erhvervsaktøren give en klar begrundelse. 

Denne begrundelse skal være affattet på 

det sprog, der anvendes i den 

onlinegrænseflade, som kunden oprindelig 

havde forsøgt at få adgang til. 

Begrundelsen kan gives i dens generelle 

vilkår og betingelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer kunder 

til en anden version af onlinegrænsefladen 

i overensstemmelse med stk. 4, skal 

erhvervsaktøren give en klar begrundelse. 

Denne begrundelse skal være affattet på 

det sprog, der anvendes i den 

onlinegrænseflade, som kunden oprindelig 

havde forsøgt at få adgang til. 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser forbrugernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer kunder 

til en anden version af onlinegrænsefladen 

i overensstemmelse med stk. 3, skal 

erhvervsaktøren give en klar begrundelse 

og forklaring til forbrugeren. Denne 

begrundelse skal være affattet på det sprog, 

der anvendes i den onlinegrænseflade, som 

kunden oprindelig havde forsøgt at få 

adgang til. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer 

kunder til en anden version af 

onlinegrænsefladen i overensstemmelse 

med stk. 4, skal erhvervsaktøren give en 

klar begrundelse. Denne begrundelse skal 

være affattet på det sprog, der anvendes i 

den onlinegrænseflade, som kunden 

oprindelig havde forsøgt at få adgang til. 

4. Når erhvervsaktøren blokerer for 

eller begrænser forbrugerens adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer 

forbrugeren til en anden version af 

onlinegrænsefladen i overensstemmelse 

med stk. 4, skal erhvervsaktøren give en 

klar og udtrykkelig begrundelse. Denne 

begrundelse skal være affattet på det sprog, 

der anvendes i den onlinegrænseflade, som 

forbrugeren oprindelig havde forsøgt at få 

adgang til. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  340 

Renato Soru 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer kunder 

til en anden version af onlinegrænsefladen 

i overensstemmelse med stk. 4, skal 

erhvervsaktøren give en klar begrundelse. 

Denne begrundelse skal være affattet på 

det sprog, der anvendes i den 

onlinegrænseflade, som kunden oprindelig 

havde forsøgt at få adgang til. 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer kunder 

til en anden version af onlinegrænsefladen 

i overensstemmelse med stk. 4, skal 

erhvervsaktøren give en klar begrundelse. 

Denne begrundelse skal være affattet på 

det sprog, der anvendes i den 

onlinegrænseflade, som kunden oprindelig 

havde forsøgt at få adgang til. I tilfælde af, 

at en kunde tilgår en personlig konto på 

erhvervsaktørens websted, skal 

begrundelsen fremhæves ved det første 

besøg og skal forblive tilgængelig for 

kunden. 

Or. en 
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Ændringsforslag  341 

Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer kunder 

til en anden version af onlinegrænsefladen 

i overensstemmelse med stk. 4, skal 

erhvervsaktøren give en klar begrundelse. 

Denne begrundelse skal være affattet på 

det sprog, der anvendes i den 

onlinegrænseflade, som kunden oprindelig 

havde forsøgt at få adgang til. 

4. Når en erhvervsaktør blokerer for 

eller begrænser kundernes adgang til en 

onlinegrænseflade eller omdirigerer kunder 

til en anden version af onlinegrænsefladen 

i overensstemmelse med stk. 4, skal 

erhvervsaktøren give en klar redegørelse. 

Denne redegørelse skal være affattet på det 

sprog, der anvendes i den 

onlinegrænseflade, som kunden oprindelig 

havde forsøgt at få adgang til. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  342 

Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. En erhvervsaktør er ikke forpligtet 

til at kommunikere med kunden på et 

andet sprog end det sprog, der benyttes i 

den sprogversion af onlinegrænsefladen, 

hvor forbrugeren har købt et produkt. 

Or. de 

Begrundelse 

Hvis en forbruger køber et produkt på en onlinegrænseflade i en bestemt sprogversion, kan 

han ikke kræve af erhvervsaktøren, at der kommunikeres på et andet sprog end det sprog, der 

benyttes i den givne version. 
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Ændringsforslag  343 

Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Kommissionen og 

medlemsstaterne stiller en obligatorisk 

liste, der skal være forståeligt affattet på 

alle sprog og let tilgængelig, til rådighed 

med de krav, der er nævnt i stk. 3. 

Or. de 

Begrundelse 

Det ville ikke være hensigtsmæssigt, hvis hver enkelt erhvervsaktør skulle sætte sig ind i 

samtlige lovregler i Unionen og på nationalstatsligt plan for alle medlemsstater, der ville 

kunne retfærdiggøre en eventuel blokering af bestemte produkter. En sådan liste med disse 

informationer bør udformes og stilles til rådighed af Kommissionen og medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktører ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted: 

1. I de i denne artikel 4, stk. 1, litra a) 

til c), fastsatte situationer må 

erhvervsaktører ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted: Denne forordning bør ikke 

begrænse den frihed til at oprette og drive 

egen virksomhed og den aftalefrihed, der 

er fastsat i artikel 16 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. Aftalefriheden for 

erhvervsaktører må ikke blive til en 

aftaleforpligtelse, herunder en 

leveringsforpligtelse, over for 
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forbrugerne. Dette gælder også de i 

artikel 4, stk. 1, litra a) til c), fastsatte 

situationer. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  345 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktører ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted: 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktører eller en online-

markedsplads ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

forbrugerens nationalitet eller bopæl: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktører ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted: 

1. Erhvervsaktører må ikke anvende 

forskellige generelle betingelser for adgang 

til deres varer eller tjenesteydelser 

afhængigt af forbrugerens nationalitet 

eller bopæl, hvor: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktører ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted: 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktøren ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til sine 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

forbrugerens nationalitet eller bopæl: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktører ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted: 

1. En erhvervsaktør må ikke anvende 

forskellige generelle betingelser for adgang 

til deres varer eller tjenesteydelser 

afhængigt af kundernes nationalitet, bopæl 

eller midlertidige opholdssted, eller 

hjemsted i de situationer, hvor kunden 

forsøger: 

Or. en 

Begrundelse 

Baseret på ordførerens ændringsforslag, samtidig med at definitionen af kunde fastholdes 

inde i teksten. 

 

Ændringsforslag  349 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktører ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted: 

1. Erhvervsaktører må ikke anvende 

forskellige generelle betingelser for adgang 

til deres varer eller tjenesteydelser 

afhængigt af kundernes nationalitet, bopæl 

eller hjemsted i de situationer, hvor 

kunden forsøger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  350 

Inese Vaidere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktører ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted: 

1. I følgende situationer må 

erhvervsaktører ikke anvende forskellige 

generelle betingelser for adgang til deres 

varer eller tjenesteydelser afhængigt af 

kundernes nationalitet, bopæl, midlertidige 

opholdssted eller hjemsted: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  351 

Biljana Borzan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når erhvervsaktøren sælger varer, 

og disse varer ikke leveres af 

erhvervsaktøren eller på dennes vegne over 

grænsen til den medlemsstat, hvor kunden 

er bosat 

a) når erhvervsaktøren sælger varer, 

og disse varer ikke leveres af 

erhvervsaktøren eller på dennes vegne over 

grænsen til den medlemsstat, hvor kunden 

er bosat. I situationer, hvor 

erhvervsaktøren udfører 

grænseoverskridende leverancer, skal 

forskellene på leveringspriser for 
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forbrugere af forskellig nationalitet og 

bopæl eller hjemsted være gennemsigtige 

og hovedsageligt baseret på de reelle 

leveringsomkostninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  352 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når erhvervsaktøren sælger varer, 

og disse varer ikke leveres af 

erhvervsaktøren eller på dennes vegne 

over grænsen til den medlemsstat, hvor 

kunden er bosat 

a) når varer købes hos en 

erhvervsaktør, og disse varer leveres til et 

sted i en medlemsstat, som 

erhvervsaktøren tilbyder levering til i sine 

generelle betingelser for adgang, eller 

afhentes på et sted, som er aftalt mellem 

erhvervsaktøren og kunden i en 

medlemsstat, hvor erhvervsaktøren 

tilbyder en sådan mulighed i sine 

generelle betingelser for adgang 

Or. en 

 

Ændringsforslag  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når erhvervsaktøren sælger varer, 

og disse varer ikke leveres af 

erhvervsaktøren eller på dennes vegne 

over grænsen til den medlemsstat, hvor 

kunden er bosat 

a) ved køb af varer når 

erhvervsaktøren i sine almindelige 

adgangsbetingelser tilbyder levering af 
disse varer på et sted i en anden 

medlemsstat end kundens, herunder 

muligheden for at afhente varerne på et 

sted, som aftales mellem kunden og 

erhvervsaktøren 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  354 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når erhvervsaktøren sælger varer, 

og disse varer ikke leveres af 

erhvervsaktøren eller på dennes vegne 

over grænsen til den medlemsstat, hvor 

kunden er bosat 

a) når erhvervsaktøren sælger varer, 

og disse varer leveres over grænsen til et 

sted i en medlemsstat, som 

erhvervsaktøren tilbyder levering til i sine 

generelle betingelser for adgang, eller 

afhentes på et sted, som er aftalt mellem 

erhvervsaktøren og forbrugeren i en 

medlemsstat, hvor erhvervsaktøren 

tilbyder en sådan mulighed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når erhvervsaktøren sælger varer, 

og disse varer ikke leveres af 

erhvervsaktøren eller på dennes vegne over 

grænsen til den medlemsstat, hvor kunden 

er bosat 

a) erhvervsaktøren sælger varer, og 

disse varer ikke leveres af erhvervsaktøren 

eller på dennes vegne over grænsen til den 

medlemsstat, hvor forbrugeren er bosat, 

men afhentes på et sted, som er aftalt 

mellem erhvervsaktøren og forbrugeren, 

og hvor erhvervsaktøren opererer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når erhvervsaktøren sælger varer, 

og disse varer ikke leveres af 

erhvervsaktøren eller på dennes vegne over 

grænsen til den medlemsstat, hvor kunden 

er bosat 

a) når erhvervsaktøren sælger varer, 

og disse varer ikke leveres af 

erhvervsaktøren eller på dennes vegne over 

grænsen til den medlemsstat, hvor 

forbrugeren er bosat 

Or. en 

 

Ændringsforslag  357 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) når erhvervsaktøren udbyder andre 

elektronisk leverede tjenesteydelser end 

dem, hvis vigtigste funktion er at give 

adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 

beskyttede frembringelser 

b) når andre elektronisk leverede 

tjenesteydelser modtages fra en 

erhvervsaktør end dem, hvis vigtigste 

funktion er at give adgang til eller 

mulighed for brug af ophavsretligt 

beskyttede værker eller andre beskyttede 

frembringelser eller salg af ophavsretligt 

beskyttede værker eller beskyttede 

frembringelser i ikkefysisk form 

Or. en 

 

Ændringsforslag  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) når erhvervsaktøren udbyder andre 

elektronisk leverede tjenesteydelser end 

dem, hvis vigtigste funktion er at give 

b) når erhvervsaktøren udbyder andre 

elektronisk leverede tjenesteydelser end 

dem, hvis vigtigste funktion er at give 
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adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 

beskyttede frembringelser 

adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 

beskyttede frembringelser eller salg af 

ophavsretligt beskyttede værker eller 

andre beskyttede frembringelser i 

ikkefysisk form, såsom e-bøger og online-

musik 

Or. en 

 

Ændringsforslag  359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) når erhvervsaktøren udbyder andre 

elektronisk leverede tjenesteydelser end 

dem, hvis vigtigste funktion er at give 

adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 

beskyttede frembringelser 

b) når erhvervsaktøren udbyder andre 

elektronisk leverede tjenesteydelser end 

dem, hvis vigtigste funktion er at give 

adgang til eller mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 

beskyttede frembringelser, eller sælger 

ophavsretligt beskyttede værker eller 

beskyttede frembringelser i ikkefysisk 

form 

Or. en 

 

Ændringsforslag  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) når erhvervsaktøren udbyder andre 

elektronisk leverede tjenesteydelser end 

dem, hvis vigtigste funktion er at give 

adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 

b) erhvervsaktøren udbyder andre 

elektronisk leverede tjenesteydelser end 

dem, hvis vigtigste funktion er at give 

adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 
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beskyttede frembringelser beskyttede frembringelser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) forbrugeren forsøger at modtage 

elektronisk leverede tjenesteydelser, hvis 

hovedformål er adgang til og anvendelse 

af ophavsretsbeskyttede værker eller andet 

beskyttet materiale, som erhvervsaktøren 

har de nødvendige rettigheder til i det 

territorium, hvor forbrugeren ønsker at 

modtage sådanne tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) modtager elektronisk leverede 

tjenesteydelser, hvis hovedformål er 

adgang til og anvendelse af 

ophavsretsbeskyttede værker eller andet 

beskyttet materiale, som erhvervsaktøren 

har de nødvendige rettigheder for det 

territorium, som forbrugeren ønsker at 

modtage sådanne tjenester på 

Or. en 
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Ændringsforslag  363 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) når erhvervsaktøren udbyder 

elektronisk leverede tjenesteydelser eller 

immaterielle goder, hvis vigtigste funktion 

er at give adgang til og mulighed for brug 

af ophavsretligt beskyttede værker eller 

andre beskyttede frembringelser, og 

erhvervsaktøren har de nødvendige 

rettigheder til at benytte sådant indhold i 

de relevante områder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) modtager elektronisk leverede 

tjenesteydelser, hvis hovedformål er 

adgang til og anvendelse af 

ophavsretsbeskyttede værker eller andet 

beskyttet materiale, som erhvervsaktøren 

har de nødvendige rettigheder til i det 

relevante territorium. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  365 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) når erhvervsaktøren udbyder 

andre tjenesteydelser end dem, der er 

omfattet af litra b), og disse 

tjenesteydelser leveres til kunden i 

erhvervsaktørens lokaler eller på et fysisk 

sted, hvor erhvervsaktøren driver 

virksomhed, i en anden medlemsstat end 

den, hvor kunden er statsborger eller har 

bopæl eller hjemsted. 

c) at modtage andre tjenesteydelser 

end elektronisk leverede ydelser på et 

fysisk sted inden for den medlemsstats 

område, hvor erhvervsaktøren driver 

virksomhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) når erhvervsaktøren udbyder andre 

tjenesteydelser end dem, der er omfattet af 

litra b), og disse tjenesteydelser leveres til 

kunden i erhvervsaktørens lokaler eller på 

et fysisk sted, hvor erhvervsaktøren driver 

virksomhed, i en anden medlemsstat end 

den, hvor kunden er statsborger eller har 

bopæl eller hjemsted. 

c) at modtage andre tjenesteydelser 

fra erhvervsaktøren end ydelser, der 

leveres elektronisk, og disse 

tjenesteydelser leveres til kunden på et 

fysisk sted i en medlemsstat, hvor 

erhvervsaktøren driver virksomhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) når erhvervsaktøren udbyder andre 

tjenesteydelser end dem, der er omfattet af 

c) når erhvervsaktøren udbyder andre 

tjenesteydelser end dem, der er omfattet af 
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litra b), og disse tjenesteydelser leveres til 

kunden i erhvervsaktørens lokaler eller på 

et fysisk sted, hvor erhvervsaktøren driver 

virksomhed, i en anden medlemsstat end 

den, hvor kunden er statsborger eller har 

bopæl eller hjemsted. 

litra b), og disse tjenesteydelser leveres til 

forbrugeren i erhvervsaktørens lokaler 

eller på et fysisk sted, hvor erhvervsaktøren 

driver virksomhed, i en anden medlemsstat 

end den, hvor forbrugeren er statsborger 

eller har bopæl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) når erhvervsaktøren udbyder andre 

tjenesteydelser end dem, der er omfattet af 

litra b), og disse tjenesteydelser leveres til 

kunden i erhvervsaktørens lokaler eller på 

et fysisk sted, hvor erhvervsaktøren driver 

virksomhed, i en anden medlemsstat end 

den, hvor kunden er statsborger eller har 

bopæl eller hjemsted. 

c) når erhvervsaktøren udbyder andre 

tjenesteydelser end dem, der er omfattet af 

litra b), og disse tjenesteydelser leveres til 

forbrugeren i erhvervsaktørens lokaler 

eller på et fysisk sted, hvor erhvervsaktøren 

driver virksomhed, i en anden medlemsstat 

end den, hvor forbrugeren er statsborger 

eller har bopæl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) når en erhvervsaktør reklamerer 

for et produkt som værende det samme i 

flere medlemsstater. 

Or. en 
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Ændringsforslag  370 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke 

erhvervsaktører i at tilbyde generelle 

adgangsbetingelser, herunder salgspriser, 

som varierer mellem medlemsstater, og 

som tilbydes til forbrugere på et specifikt 

territorium på grund af forskellige 

nationale regler, standarder og krav og på 

grund af ekstra omkostninger som et 

resultat af overholdelse af de forskellige 

nationale lovgivninger i et andet 

territorium end det, aktøren har valgt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke 

en erhvervsaktør i at anvende forskellige 

almindelige adgangsbetingelser mellem 

medlemsstater eller inden for 

medlemsstater, som tilbydes kunder inden 

for et bestemt territorium eller en bestemt 

gruppe af forbrugere, som ikke er 

defineret på grundlag af nationalitet, 

bopæl eller midlertidigt hjemsted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke 

erhvervsaktøren i at tilbyde generelle 

betingelser for adgang til visse specifikke 

forbrugergrupper eller til forbrugere, som 

befinder sig i bestemte territorier, forudsat 

at forskelsbehandlingen ikke er forbundet 

med nationalitet eller forbrugerens bopæl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  373 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke, 

at erhvervsaktører kan tilbyde generelle 

betingelser for adgang, herunder 

salgspriser, som er forskellige fra 

medlemsstat til medlemsstat eller inden 

for en medlemsstat, og som tilbydes til 

kunder i et bestemt område eller til 

bestemte kundegrupper. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  374 

Morten Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Forbuddet i stk. 1 medfører ikke 

en forpligtelse for erhvervsaktøren til at 
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overholde nationale juridiske krav eller til 

at oplyse kunder om disse krav, når en 

erhvervsaktør ikke retter sin virksomhed 

mod den specifikke medlemsstat. 

Or. en 

Begrundelse 

Der er stadig adskillige nationale produktkrav i det indre marked. Det hverken kan eller bør 

forventes af virksomhederne, at de tilpasser deres produkter til de nationale krav på de 

markeder, som de ikke retter deres virksomhed mod. Dette ændringsforslag gør det derfor 

klart, at når en virksomhed ikke retter sine aktiviteter mod andre markeder, bør den hverken 

være forpligtet til at tilpasse sine produkter til nationale krav eller til at oplyse forbrugerne i 

denne henseende, når forbrugerne ”handler som en lokal”. 

 

Ændringsforslag  375 

Franz Obermayr 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Dette gælder dog ikke, hvis salget 

af en vare ville føre til en reducering af 

den avance, som erhvervsaktøren ville 

kunne opnå i det land, hvor 

erhvervsaktørens firma er 

hjemmehørende. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  376 

Franz Obermayr 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Dette gælder dog ikke, hvis salget 

af en vare, eller hvis de informationer, der 

er stillet til rådighed, ville kunne skade 
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erhvervsaktørens forretningsmodel. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse, 

hvis en særlig bestemmelse, der er fastsat i 

EU-retten eller i medlemsstaternes 

lovgivning i overensstemmelse med EU-

retten, forhindrer erhvervsaktøren i at 

sælge varer eller tjenesteydelser til 

bestemte kunder eller til kunder i bestemte 

områder. 

Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse, 

hvis en særlig bestemmelse, der er fastsat i 

EU-retten eller i medlemsstaternes 

lovgivning i overensstemmelse med EU-

retten, forhindrer erhvervsaktøren i at 

sælge varer eller tjenesteydelser til 

bestemte forbrugere eller til forbrugere i 

bestemte områder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  378 

Dita Charanzová 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For så vidt angår salg af bøger forhindrer 

forbuddet i stk. 1 ikke erhvervsaktører i at 

anvende forskellige priser over for kunder 

i bestemte områder, for så vidt som de er 

forpligtet hertil i henhold til lovgivning i 

medlemsstaterne, der er i 

overensstemmelse med EU-retten. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For så vidt angår salg af bøger forhindrer 
forbuddet i stk. 1 ikke erhvervsaktører i at 

anvende forskellige priser over for kunder 

i bestemte områder, for så vidt som de er 

forpligtet hertil i henhold til lovgivning i 

medlemsstaterne, der er i 

overensstemmelse med EU-retten. 

Forbuddet i stk.1 forhindrer ikke 

erhvervsaktører i at tilbyde forskellige 

generelle betingelser for adgang, 

herunder forskellige priser til forbrugere i 

bestemte territorier. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  380 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For så vidt angår salg af bøger forhindrer 

forbuddet i stk. 1 ikke erhvervsaktører i at 

anvende forskellige priser over for kunder 

i bestemte områder, for så vidt som de er 

forpligtet hertil i henhold til lovgivning i 

medlemsstaterne, der er i 

overensstemmelse med EU-retten. 

For så vidt angår salg af bøger, herunder 

deres elektroniske version, berører 
forbuddet i stk. 1 ikke specifikke 

lovbestemmelser vedrørende 

prisfastsættelse i deres medlemsstater i 

overensstemmelse med EU-retten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Erhvervsaktørerne skal oplyse de 

generelle betingelser for adgang og 

mulige begrænsninger i overensstemmelse 
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med denne forordning senest ved 

bestillingsprocessens begyndelse i 

overensstemmelse med artikel 8 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU1a. 

 _______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 

forbrugerrettigheder, om ændring af 

Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 

direktiv 85/577/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  382 

Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Ved indgåelse af købsaftalen 

finder loven i det land, hvor 

erhvervsaktøren er hjemmehørende, 

anvendelse. 

Or. de 

Begrundelse 

I visse lande anvendes princippet ”invitatio ad offerendum” ved indgåelse af købskontrakter i 

den fysiske verden såvel som på internettet – dvs. at dette ikke er en endegyldig indgåelse af 

købsaftalen, men derimod et tilbud om indgåelse af en købsaftale fra forbrugerens side. I 

andre lande indgås der i stedet en decideret købsaftale ved onlinesalg. Dette stykke 

omhandler udelukkende indgåelse af købsaftaler og ikke værneting eller den ret, der skal 

anvendes, ved active sales. 
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Ændringsforslag  383 

Dita Charanzová 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Med henblik på anvendelse af 

artikel 6 i forordning (EF) nr. 593/2008 

anses forbrugerens sædvanlige 

opholdssted for at være den medlemsstat, 

hvor erhvervsaktørens endelige levering 

finder sted. 

 Med henblik på anvendelse af artikel 17 i 

forordning (EF) nr. 1215/2012 anses 

forbrugerens bopæl for at være den 

medlemsstat, hvor erhvervsaktøren er 

etableret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke af årsager, 

der har at gøre med kundens nationalitet, 

bopæl eller hjemsted, eller det sted i 

Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling for 

varer eller tjenesteydelser, når: 

1. Erhvervsaktøren må ikke af årsager, 

der har at gøre med forbrugerens 

nationalitet eller bopæl, eller det sted i 

Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling ved 

brug af kreditoverførsel, direkte 

debitering eller et kortbaseret 

betalingsinstrument fra et specifikt 

betalingsvaremærke eller en specifik 

betalingskategori, når: 

Or. en 
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Ændringsforslag  385 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke af 

årsager, der har at gøre med kundens 

nationalitet, bopæl eller hjemsted, eller det 

sted i Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling for 

varer eller tjenesteydelser, når: 

1. Inden for rammerne af 

betalingsmidler, nemlig kreditoverførsler, 

direkte debiteringer eller et kortbaseret 

betalingsinstrument af et bestemt 

varemærke og en bestemt kategori, 

accepterer erhvervsaktører, at de af 

årsager, der har at gøre med kundens 

nationalitet, bopæl eller hjemsted, eller det 

sted i Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, ikke må 

anvende forskellige betingelser for 

betalingstransaktioner, når: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke af årsager, 

der har at gøre med kundens nationalitet, 

bopæl eller hjemsted, eller det sted i 

Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling for 

varer eller tjenesteydelser, når: 

1. Erhvervsaktører må ikke af årsager, 

der har at gøre med forbrugerens 

nationalitet eller bopæl, eller det sted i 

Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling for 

varer eller tjenesteydelser, når: 

Or. en 
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Ændringsforslag  387 

Inese Vaidere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke af årsager, 

der har at gøre med kundens nationalitet, 

bopæl eller hjemsted, eller det sted i 

Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling for 

varer eller tjenesteydelser, når: 

1. Erhvervsaktører må ikke af årsager, 

der har at gøre med kundens nationalitet, 

bopæl, midlertidige opholdssted eller 

hjemsted, eller det sted i Unionen, hvor 

betalingskontoen er placeret, hvor 

betalingstjenesteudbyderen har sit 

hjemsted, eller hvor betalingsinstrumentet 

er udstedt, anvende forskellige betingelser 

for betaling for varer eller tjenesteydelser, 

når: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke af 

årsager, der har at gøre med kundens 

nationalitet, bopæl eller hjemsted, eller det 

sted i Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling for 

varer eller tjenesteydelser, når: 

1. En erhvervsaktør må ikke af 

årsager, der har at gøre med kundens 

nationalitet, bopæl eller midlertidige 

opholdssted, eller hjemsted, eller det sted i 

Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for 

betalingstransaktioner, når: 

Or. en 
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Begrundelse 

Baseret på ordførerens ændringsforslag, samtidig med at definitionen af kunde fastholdes 

inde i teksten. 

 

Ændringsforslag  389 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervsaktører må ikke af årsager, 

der har at gøre med kundens nationalitet, 

bopæl eller hjemsted, eller det sted i 

Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling for 

varer eller tjenesteydelser, når: 

1. Erhvervsaktører må ikke af årsager, 

der har at gøre med kundens nationalitet, 

bopæl eller hjemsted, eller det sted i 

Unionen, hvor betalingskontoen er 

placeret, hvor betalingstjenesteudbyderen 

har sit hjemsted, eller hvor 

betalingsinstrumentet er udstedt, anvende 

forskellige betingelser for betaling for 

varer eller tjenesteydelser i det indre 

marked, når: 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  390 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) disse betalinger foretages via 

elektroniske transaktioner i form af 

pengeoverførsler, direkte debitering eller 

et kortbaseret betalingsinstrument af 

samme betalingsvaremærke 

udgår 

Or. en 

 



 

PE599.759v01-00 70/90 AM\1117512DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) disse betalinger foretages via 

elektroniske transaktioner i form af 

pengeoverførsler, direkte debitering eller 

et kortbaseret betalingsinstrument af 

samme betalingsvaremærke 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) betalingsmodtageren kan kræve 

stærk kundeautentifikation af betaleren i 

henhold til direktiv (EU) 2015/2366, og 

b) betalerens identitet eller validiteten 

af brugen af betalingsinstrumentet kan 

verificeres med stærk 

forbrugerautentifikation i henhold til 

direktiv (EU) 2015/2366, og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  393 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) betalingsmodtageren kan kræve 

stærk kundeautentifikation af betaleren i 

henhold til direktiv (EU) 2015/2366, og 

b) betalerens identitet eller validiteten 

af brugen af betalingsinstrumentet kan 

verificeres med stærk kundeautentifikation 
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af betaleren i henhold til direktiv (EU) 

2015/2366, 

Or. en 

 

Ændringsforslag  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) betalingsmodtageren kan kræve 

stærk kundeautentifikation af betaleren i 

henhold til direktiv (EU) 2015/2366, og 

b) autentifikationskrav opfyldes i 

henhold til direktiv (EU) 2015/2366, og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  395 

Dita Charanzová 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) betalingsmodtageren kan kræve 

stærk kundeautentifikation af betaleren i 

henhold til direktiv (EU) 2015/2366, og 

b) autentifikationskrav opfyldes i 

henhold til direktiv (EU) 2015/2366, og 

Or. en 

Begrundelse 

SCA RTS er endnu ikke vedtaget, og derfor bør vi referere til hele direktivet, indtil det er sket, 

og vi ved, hvad den endelige gennemførelsesretsakt fastsætter. 

 

Ændringsforslag  396 

Inese Vaidere 
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Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) betalingsmodtageren kan kræve 

stærk kundeautentifikation af betaleren i 

henhold til direktiv (EU) 2015/2366, og 

b) erhvervsaktøren kan kræve stærk 

kundeautentifikation af betaleren i henhold 

til direktiv (EU) 2015/2366, og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  397 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) betalingerne er i en valuta, som 

betalingsmodtageren accepterer. 

c) betalingstransaktionerne er i en 

valuta, som erhvervsaktøren accepterer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  398 

Inese Vaidere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) betalingerne er i en valuta, som 

betalingsmodtageren accepterer. 

c) betalingerne er i en valuta, som 

erhvervsaktøren accepterer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) betalingerne er i en valuta, som 

betalingsmodtageren accepterer. 

c) betalingerne er i en valuta, som 

erhvervsaktøren accepterer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  400 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Virksomheder, der beskæftiger sig 

med detailhandel, kan have mulighed for 

at tilbageholde produkter, indtil betaling 

er blevet bekræftet. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke 

erhvervsaktører i at kræve gebyr for brug 

af kortbaserede betalingsinstrumenter, for 

hvilke interbankgebyrerne ikke er reguleret 

i henhold til kapitel II i forordning (EU) nr. 

2015/751, og for de betalingstjenester, som 

forordning (EU) nr. 260/2012 ikke finder 

anvendelse på. Disse gebyrer må ikke 

overstige de omkostninger, som afholdes af 

erhvervsaktøren i forbindelse med brugen 

af betalingsinstrumentet. 

2. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke 

erhvervsaktører i at kræve gebyr for brug 

af kortbaserede betalingsinstrumenter, for 

hvilke interbankgebyrerne ikke er reguleret 

i henhold til kapitel II i forordning (EU) nr. 

2015/751, og for de betalingstjenester, som 

forordning (EU) nr. 260/2012 ikke finder 

anvendelse på. Disse gebyrer må ikke 

overstige de omkostninger, som afholdes af 

erhvervsaktøren i forbindelse med brugen 

af betalingsinstrumentet. Gebyrerne kan 

inkludere både direkte og indirekte 

omkostninger, som afholdes af 

erhvervsaktøren, såsom 
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transaktionsgebyrer for elektroniske 

betalinger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke 

erhvervsaktører i at kræve gebyr for brug 

af kortbaserede betalingsinstrumenter, for 

hvilke interbankgebyrerne ikke er reguleret 

i henhold til kapitel II i forordning (EU) nr. 

2015/751, og for de betalingstjenester, som 

forordning (EU) nr. 260/2012 ikke finder 

anvendelse på. Disse gebyrer må ikke 

overstige de omkostninger, som afholdes af 

erhvervsaktøren i forbindelse med brugen 

af betalingsinstrumentet. 

2. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke 

erhvervsaktørerne i at kræve gebyr for 

brug af kortbaserede betalingsinstrumenter, 

for hvilke interbankgebyrerne ikke er 

reguleret i henhold til kapitel II i 

forordning (EU) nr. 2015/751, og for de 

betalingstjenester, som forordning (EU) nr. 

260/2012 ikke finder anvendelse på. Disse 

gebyrer må ikke overstige de direkte 

omkostninger, som afholdes af 

erhvervsaktøren i forbindelse med brugen 

af betalingsinstrumentet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  403 

Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis en kreditvurdering ikke kan 

gennemføres i forbrugerens land, eller 

hvis dette ville kræve uhensigtsmæssige 

ressourcer, er dette en objektivt retfærdig 

grund til af udelukke køb med faktura. 

Or. de 



 

AM\1117512DA.docx 75/90 PE599.759v01-00 

 DA 

 

Ændringsforslag  404 

Andreas Schwab 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis erhvervsaktøren ikke har 

andre muligheder for at fastslå, om 

forbrugeren kan overholde 

betalingsvilkårene, udelukker forbuddet i 

afsnit 1 ikke, at erhvervsaktøren kan 

forlange en forudbetaling, før han 

afsender varen eller udfører 

tjenesteydelsen. 

Or. de 

Begrundelse 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Ændringsforslag  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aftaler, som pålægger erhvervsaktører 

forpligtelser, for så vidt angår passivt salg, 

til at handle i strid med denne forordning, 

er ugyldige. 

Bestemmelser i aftaler, som pålægger 

erhvervsaktører forpligtelser, for så vidt 

angår passivt salg, som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 330/2010, som ikke 

er i overensstemmelse med artikel 101 i 

TEUF eller med forordning (EU) nr. 

330/2010, til at handle i strid med denne 
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forordning, er ugyldige eller ophæves.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aftaler, som pålægger erhvervsaktører 

forpligtelser, for så vidt angår passivt 

salg, til at handle i strid med denne 
forordning, er ugyldige. 

De kontraktuelle bestemmelser, som 

kræver, at erhvervsaktøren handler, for så 

vidt angår passivt salg som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 330/2010, som ikke 

er i overensstemmelse med artikel 101 i 

TEUF og forordning (EU) nr. 330/2010, 

er ugyldige og ophæves. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  407 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aftaler, som pålægger erhvervsaktører 

forpligtelser, for så vidt angår passivt salg, 

til at handle i strid med denne forordning, 

er ugyldige. 

Aftaler, som pålægger erhvervsaktører 

forpligtelser, for så vidt angår passivt salg, 

til at handle i strid med denne forordning, 

er ugyldige. Den gældende lov for 

kontrakter om passivt salg er 

erhvervsaktørens lov. 

Or. ro 

Ændringsforslag  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aftaler, som pålægger erhvervsaktører 

forpligtelser, for så vidt angår passivt salg, 

til at handle i strid med denne forordning, 

er ugyldige. 

Bestemmelser i aftaler, som pålægger 

erhvervsaktører forpligtelser, for så vidt 

angår passivt salg, jf. forordning (EU) nr. 

330/2010, til at handle i strid med denne 

forordning, er ugyldige og ophæves. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  409 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aftaler, som pålægger erhvervsaktører 

forpligtelser, for så vidt angår passivt salg, 

til at handle i strid med denne forordning, 

er ugyldige. 

Bestemmelser, som pålægger 

erhvervsaktører forpligtelser, for så vidt 

angår passivt salg, jf. forordning (EU) nr. 

330/2010, til at handle i strid med denne 

forordning, er ugyldige og ophæves. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  410 

Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aftaler, som pålægger erhvervsaktører 

forpligtelser, for så vidt angår passivt salg, 

til at handle i strid med denne forordning, 

er ugyldige. 

Aftalemæssige bestemmelser, som 

pålægger erhvervsaktører forpligtelser, for 

så vidt angår passivt salg, til at handle i 

strid med denne forordning, er ugyldige. 

Or. it 
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Ændringsforslag  411 

Marlene Mizzi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Forbuddene i denne forordning finder 

ikke anvendelse i situationer, hvor 

erhvervsaktørerne er bundet af en aftale, 

der pålægger dem at begrænse deres 

passive salg og tilbyde tjenesteydelser 

og/eller sælge produkter i et givent land 

på grund af kontraktforholdet med en 

leverandør/distributør i det land, og når 

disse begrænsninger er i 

overensstemmelse med artikel 101 i TEUF 

og med forordning (EU) nr. 330/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Forbuddene i artikel 3, 4 og 5 finder ikke 

anvendelse i tilfælde, hvor 

erhvervsaktøren i henhold til en aftale er 

bundet til at begrænse sit passive salg, og 

disse begrænsninger er i 

overensstemmelse med artikel 101 i TEUF 

og forordning (EU) nr. 330/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  413 

Anneleen Van Bossuyt 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I tilfælde af situationer, hvor 

erhvervsaktører er bundet af en aftale, 

som pålægger dem at begrænse deres 

passive salg i overensstemmelse med 

artikel 101 i TEUF og med forordning 

(EU) nr. 330/2010, gælder forbuddene i 

denne forordnings artikel 3, 4 og 5 ikke. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  414 

Antanas Guoga 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat udpeger et eller 

flere organer til at varetage ansvaret for 

håndhævelsen af denne forordning. 

Medlemsstaterne sikrer, at det organ eller 

de udpegede organer råder over 

tilstrækkelige og effektive midler til at 

håndhæve forordningen. 

1. Hver medlemsstat udpeger et eller 

flere organer til at varetage ansvaret for 

effektiv håndhævelse af denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  415 

Antanas Guoga 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne fastsætter 

bestemmelser om sanktioner for 

overtrædelse af denne forordning og 

træffer alle nødvendige foranstaltninger til 

(Vedrører ikke den danske oversættelse) 
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at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne 

skal være effektive, forholdsmæssige og 

have afskrækkende virkning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  416 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bistand til forbrugerne Bistand til kunderne 

Or. en 

 

Ændringsforslag  417 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat pålægger et eller 

flere organer ansvaret for at yde praktisk 

bistand til forbrugerne i tilfælde af en tvist 

mellem en forbruger og en erhvervsaktør i 

forbindelse med anvendelsen af denne 

forordning. Hver medlemsstat udpeger et 

eller flere organer til at varetage denne 

opgave. 

1. Hver medlemsstat pålægger et eller 

flere organer ansvaret for at yde praktisk 

bistand til forbrugerne og 

erhvervsaktørerne i tilfælde af en tvist 

mellem en forbruger og en erhvervsaktør 

eller mellem erhvervsaktører i forbindelse 

med anvendelsen af denne forordning. 

Hver medlemsstat udpeger et eller flere 

organer til at varetage denne opgave. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  418 

Antanas Guoga 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat pålægger et eller 

flere organer ansvaret for at yde praktisk 

bistand til forbrugerne i tilfælde af en tvist 

mellem en forbruger og en erhvervsaktør i 

forbindelse med anvendelsen af denne 

forordning. Hver medlemsstat udpeger et 

eller flere organer til at varetage denne 

opgave. 

1. Hver medlemsstat udpeger et eller 

flere organer til at varetage ansvaret for at 

yde praktisk bistand til forbrugerne i 

tilfælde af en tvist mellem en forbruger og 

en erhvervsaktør i forbindelse med 

anvendelsen af denne forordning. Hver 

medlemsstat udpeger et eller flere organer 

til at varetage denne opgave. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  419 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De i stk. 1 nævnte organer skal 

tilbyde forbrugerne en standardformular 
til indgivelse af klager til de organer, der er 

omhandlet i stk. 1 og i artikel 7, stk. 1. 

Kommissionen bistår disse organer med at 

udforme en sådan standardformular. 

2. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter, som opsætter krav 

for standardformularer til indgivelse af 

klager til de organer, der er omhandlet i 

stk. 1 og i artikel 7, stk. 1. 

 [Hvis dette ændringsforslag vedtages, 

kræves der yderligere ændringer i teksten, 

idet der er behov for at tilføje en dertil 

hørende betragtning og en artikel om 

delegering af beføjelser.] 

Or. en 

 

Ændringsforslag  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 8a 

 Værneting 

 1.  For at fastslå, om en 

erhvervsaktør, hvis aktiviteter falbydes på 

sin egen onlinegrænseflade eller på en 

onlinegrænseflade tilhørende en 

mellemmand, kan anses som værende 

erhvervsaktør, der driver virksomhed i 

den medlemsstat, hvor forbrugeren har 

bopæl i overensstemmelse med artikel 17 i 

forordning (EU) nr. 1215/2012, skal det 

slås fast, allerede før en købsaftale om 

varer fra den respektive hjemmeside 

indgås, om det fremgår ud fra 

erhvervsaktørens samlede aktiviteter, 

hvorvidt erhvervsaktøren retter sin 

virksomhed mod forbrugere, der har 

bopæl i en eller flere medlemsstater. 

 2.  De følgende kriterier, der ikke 

udgør en udtømmende liste, er egnede 

som holdepunkter til at fastslå, om 

erhvervsaktørens aktiviteter er rettet mod 

den stat, hvor forbrugeren har bopæl, 

nemlig: graden af erhvervsaktivitetens 

internationale karakter, angivelse af 

kørselsvejledninger fra andre 

medlemsstater til det sted, hvor 

erhvervsaktøren har hjemsted, brugen af 

et andet sprog eller en anden valuta end 

det sprog og den valuta, der normalt 

anvendes i den medlemsstat, hvor 

erhvervsaktøren har hjemsted, og 

muligheden for at bruge dette andet sprog 

eller denne anden valuta ved køb eller i 

købsbekræftelser, angivelse af 

telefonnumre med international 

landekode, anvendelsen af en 

internetreferencetjeneste til at lette 

adgangen for forbrugere, der har bopæl i 

andre medlemsstater, til erhvervsaktørens 

eller en mellemmands onlinegrænseflade, 

anvendelsen af et andet domænenavn som 

hovedadgang end det, som hører til det 

land, hvor erhvervsaktøren har hjemsted, 

samt omtale af en international 
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kundegruppe, der udgøres af forbrugere 

fra forskellige medlemsstater. 

 3.  Ved at afprøve disse særkender for 

erhvervsaktørens aktiviteter kommer det 

dermed ikke blot an på, om 

erhvervsaktørens eller dennes 

mellemmands hjemmeside blot er 

tilgængelig for forbrugere, der har bopæl 

i en anden medlemsstat. 

Or. de 

Begrundelse 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Ændringsforslag  421 

Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 8a 

 Kompetent jurisdiktion 

 Såfremt erhvervsaktøren er en SMV eller 

en mikrovirksomhed, og vedkommende 

ikke har tilkendegivet den klare hensigt at 

rette sin virksomhed mod kundens 

medlemsstat, kan parterne indbringe en 
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sag for en domstol i den medlemsstat, 

hvor erhvervsaktøren er hjemmehørende. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den [dato: to år efter denne 

forordnings ikrafttræden] og herefter hvert 

femte år aflægger Kommissionen rapport 

om evalueringen af denne forordning for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af et forslag om ændring af 

denne forordning i lyset af den retlige, 

tekniske og økonomiske udvikling. 

1. Senest den [dato: fem år efter denne 

forordnings ikrafttræden] og herefter hvert 

femte år aflægger Kommissionen rapport 

om evalueringen af denne forordning for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af et forslag om ændring af 

denne forordning i lyset af den retlige, 

tekniske og økonomiske udvikling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  423 

Dennis de Jong 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den [dato: to år efter denne 

forordnings ikrafttræden] og herefter hvert 

femte år aflægger Kommissionen rapport 

om evalueringen af denne forordning for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af et forslag om ændring af 

denne forordning i lyset af den retlige, 

tekniske og økonomiske udvikling. 

1. Senest den [dato: fem år efter denne 

forordnings ikrafttræden] og herefter hvert 

femte år aflægger Kommissionen rapport 

om evalueringen af denne forordning for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af et forslag om ændring af 

denne forordning i lyset af den retlige, 

tekniske og økonomiske udvikling. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  424 

Philippe Juvin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den [dato: to år efter denne 

forordnings ikrafttræden] og herefter hvert 

femte år aflægger Kommissionen rapport 

om evalueringen af denne forordning for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af et forslag om ændring af 

denne forordning i lyset af den retlige, 

tekniske og økonomiske udvikling. 

1. Senest den [dato: fire år efter denne 

forordnings ikrafttræden] og herefter hvert 

femte år aflægger Kommissionen rapport 

om evalueringen af denne forordning for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af et forslag om ændring af 

denne forordning i lyset af den retlige, 

tekniske og økonomiske udvikling. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den [dato: to år efter denne 

forordnings ikrafttræden] og herefter hvert 

femte år aflægger Kommissionen rapport 

om evalueringen af denne forordning for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af et forslag om ændring af 

denne forordning i lyset af den retlige, 

tekniske og økonomiske udvikling. 

1. Senest den [dato: tre år efter denne 

forordnings ikrafttræden] og herefter hvert 

femte år aflægger Kommissionen rapport 

om evalueringen af denne forordning for 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af et forslag om ændring af 

denne forordning i lyset af den retlige, 

tekniske og økonomiske udvikling. 

Or. en 
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Ændringsforslag  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste 

funktion er at give adgang til og mulighed 

for brug af ophavsretligt beskyttede 

værker eller andre beskyttede 

frembringelser, forudsat at 

erhvervsaktøren har de nødvendige 

rettigheder i de relevante områder. 

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Adgang til ophavsretligt beskyttede værker og andre beskyttede frembringelser samt brug af 

sådanne værker og frembringelser bør fortsat ikke optages under anvendelsesområdet for 

denne forordning. I modsat fald vil teksten overlappe med andre EU-retsakter. 

Ændringsforslag  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste 

funktion er at give adgang til og mulighed 

for brug af ophavsretligt beskyttede 

værker eller andre beskyttede 

frembringelser, forudsat at 

erhvervsaktøren har de nødvendige 

rettigheder i de relevante områder. 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om anvendelsesområdet for 

denne forordning bør udvides til 

yderligere sektorer som f.eks. 

finanssektoren, den elektroniske 

kommunikationssektor eller sektoren for 

sundhedsydelser. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste 

funktion er at give adgang til og mulighed 

for brug af ophavsretligt beskyttede 

værker eller andre beskyttede 

frembringelser, forudsat at 

erhvervsaktøren har de nødvendige 

rettigheder i de relevante områder. 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om anvendelsesområdet for 

denne forordning bør udvides til 

yderligere sektorer som f.eks. den 

audiovisuelle sektor, finanssektoren, 

transportsektoren, den elektroniske 

kommunikationssektor og sektoren for 

sundhedsydelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  429 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste 

funktion er at give adgang til og mulighed 

for brug af ophavsretligt beskyttede værker 

eller andre beskyttede frembringelser, 

forudsat at erhvervsaktøren har de 

nødvendige rettigheder i de relevante 

områder. 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal der navnlig være 

en vurdering af: 

 a)  anvendelsen af forbuddet i artikel 

4, stk. 1, litra b) for elektronisk leverede 
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tjenesteydelser eller immaterielle goder, 

hvis vigtigste funktion er at give adgang til 

og mulighed for brug af ophavsretligt 

beskyttede værker eller andre beskyttede 

frembringelser, i henseende til hvilken 

erhvervsaktøren har rettighederne til at 

bruge indhold i de relevante områder, med 

henblik på mulig udvidelse eller andre 

tilfælde; 

 b)  dette direktivs indvirkning på 

konkurrence og grænseoverskridende e-

handel samt udviklingen i forbrugerpriser 

i det indre marked. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  430 

Philippe Juvin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste 

funktion er at give adgang til og mulighed 

for brug af ophavsretligt beskyttede værker 

eller andre beskyttede frembringelser, 

forudsat at erhvervsaktøren har de 

nødvendige rettigheder i de relevante 

områder. 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste 

funktion er at give adgang til og mulighed 

for brug af ophavsretligt beskyttede værker 

eller andre beskyttede frembringelser, 

forudsat at erhvervsaktøren har de 

nødvendige rettigheder i de relevante 

områder; den tilbundsgående evaluering 

skal tage højde for de særlige forhold for 

værker omfattet af ophavsret og de dertil 

knyttede distributionsmetoder. 

Or. fr 

Ændringsforslag  431 

Anneleen Van Bossuyt 
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Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste 

funktion er at give adgang til og mulighed 

for brug af ophavsretligt beskyttede værker 

eller andre beskyttede frembringelser, 

forudsat at erhvervsaktøren har de 

nødvendige rettigheder i de relevante 

områder. 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede ydelser, hvis vigtigste funktion er 

at give adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 

beskyttede frembringelser eller salg af 

ophavsretligt beskyttede værker eller 

beskyttede frembringelser i ikkefysisk 

form, såsom e-bøger og online-musik, 

forudsat at erhvervsaktøren har de 

nødvendige rettigheder i de relevante 

områder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste 

funktion er at give adgang til og mulighed 

for brug af ophavsretligt beskyttede værker 

eller andre beskyttede frembringelser, 

forudsat at erhvervsaktøren har de 

nødvendige rettigheder i de relevante 

områder. 

2. I forbindelse med den første 

evaluering, jf. stk. 1, skal det navnlig 

vurderes, om forbuddet i artikel 4, stk. 1, 

litra b), også bør gælde for elektronisk 

leverede ydelser, hvis vigtigste funktion er 

at give adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre 

beskyttede frembringelser eller salg af 

ophavsretligt beskyttede værker eller 

beskyttede frembringelser i ikkefysisk 

form, forudsat at erhvervsaktøren har de 

nødvendige rettigheder i de relevante 

områder. 

Or. en 
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Ændringsforslag  433 

Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Evalueringen i stk. 1 vedrører 

desuden egenskaberne ved og arten af 

tvister, der er forbundet med anvendelsen 

af nærværende forordning, med henblik 

på at afgøre, om der er behov for at ændre 

forordning (EF) nr. 593/2008 og 

forordning (EU) nr. 1215/2012. 

Or. it 

Ændringsforslag  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 4, stk. 1, litra b), anvendes dog fra 

den 1. juli 2018. 

udgår 

Or. en 

 


