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Ændringsforslag 412
Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Selv om forbrugerne som følge af 
forordning (EF) nr. 593/2008 nyder en 
høj grad af beskyttelse, når de handler 
online eller foretager andre former for 
fjernkøb, har fragmenteringen desuden 
en negativ indvirkning på forbrugernes 
tillid til e-handel. Omend der er flere 
faktorer, der bidrager til denne mistillid, 
er usikkerheden om de vigtigste 
aftalemæssige rettigheder en af de største 
bekymringer for forbrugerne. Denne 
usikkerhed gør sig gældende, uanset om 
forbrugerne er beskyttet af de ufravigelige 
forbrugeraftaleretlige regler i deres egen 
medlemsstat, når en sælger retter sin 
grænseoverskridende virksomhed mod 
dem, eller om forbrugerne indgår 
grænseoverskridende aftaler med en 
sælger, uden at den pågældende sælger 
udøver sin erhvervsmæssige virksomhed i 
forbrugerens medlemsstat.

(7) Der er et klart behov for at øge 
forbrugernes bevidsthed om deres 
rettigheder med hensyn til varigheden af 
den lovbestemte garantiperiode og den 
omvendte bevisbyrde med henblik på at 
øge forbrugertilliden i forbindelse med 
grænseoverskridende køb.

Or. en

Ændringsforslag 413
Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Fuldt ud harmoniserede 
forbrugeraftaleretlige regler vil gøre det 
lettere for erhvervsdrivende at udbyde 
deres produkter i andre medlemsstater. 
Virksomhedernes omkostninger vil blive 
nedbragt, idet de ikke længere vil være 

(9) Der er behov for en forsigtig 
tilgang med hensyn til udvidelsen af 
anvendelsesområdet. De foreslåede 
ændringers potentielle indvirkning på 
virksomheder, der i øjeblikket ikke er 
aktive inden for onlinesalg eller fjernsalg, 
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nødt til at tage højde for forskellige 
ufravigelige forbrugerretlige regler. Som 
følge af et stabilt aftaleretligt grundlag vil 
de få mere retssikkerhed i forbindelse med 
fjernsalg til andre medlemsstater.

beløber sig til ca. 12 mia. EUR. Selv om 
virksomheder i hele Unionen kan blive 
enige om, at omkostningerne ved den 
nuværende lovgivningsmæssige 
fragmentering udgør en belastning, findes 
der ikke specifikke data om de faktiske 
fragmenteringsomkostninger ved den 
nuværende ordning. Uden et præcist 
billede af de omkostninger, dette vil 
medføre for virksomheder, og i 
betragtning af at interne 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger har 
været gældende i medlemsstaterne i 
mange år allerede, er det vanskeligt at 
begrunde en udvidelse af 
anvendelsesområdet, når den uden tvivl 
vil reducere 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger i 
adskillige medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 414
Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at give virksomhederne 
mulighed for at forlade sig på et enkelt 
sæt regler i hele EU er det nødvendigt 
fuldt ud at harmonisere den periode, hvor 
bevisbyrden i forbindelse med manglen er 
omvendt til gavn for forbrugeren. 
Forbrugeren skal inden for de første to år 
blot godtgøre, at der foreligger en mangel, 
for at kunne drage fordel af antagelsen 
om, at der er tale om en manglende 
overensstemmelse, uden at skulle bevise, 
at manglen faktisk forelå på det relevante 
tidspunkt for mangelsbedømmelsen. For 
at øge retssikkerheden i forhold til 
tilgængelige beføjelser ved mangler og 
fjerne en af de største hindringer, der står 
i vejen for det digitale indre marked, bør 

(26) Der er behov for frit valg mellem 
beføjelserne med henblik på at undgå, at 
forbrugernes rettigheder i adskillige 
medlemsstater bliver reduceret. Det ville 
være vilkårligt at pålægge forbrugerne et 
hierarki af beføjelser, når der også er 
mangel på klare oplysninger om den 
rækkefølge, i hvilken forbrugerne vil 
prioritere de tilgængelige beføjelser.
Forbrugeren bør gives mulighed for at 
træffe en beslutning på et individuelt 
grundlag.
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der etableres en fuldt ud harmoniseret 
rækkefølge, som beføjelserne kan udøves 
i. Forbrugeren skal navnlig have valget 
mellem reparation og omlevering som en 
første beføjelse, hvilket bør bidrage til at 
bevare aftaleforholdet og den gensidige 
tillid. Forbrugerens mulighed for at 
kræve reparation fremmer desuden et 
bæredygtigt forbrug og kan bidrage til, at 
produkterne får en længere holdbarhed. 

Or. en

Ændringsforslag 415
Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på varer, der integrerer 
digitalt indhold eller en digital tjeneste, 
medmindre den erhvervsdrivende eller 
forbrugeren dokumenterer, at den 
manglende overensstemmelse skyldes 
varens materiel.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at fastsætte en definition af indlejret digitalt indhold og indlejrede digitale 
tjenester for at fastholde direktivets overensstemmelse med det foreslåede direktiv om digitalt 
indhold i lyset af den foreslåede udvidelse af anvendelsesområdet. Dette vedrører udvidelsen 
af anvendelsesområdet, eftersom det er af afgørende betydning for den praktiske indvirkning 
af direktivet i sin helhed.

Ændringsforslag 416
Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Dette direktiv finder anvendelse på 
offentlige auktioner.

Or. en

Begrundelse

I lyset af den foreslåede udvidelse af anvendelsesområdet er det nødvendigt at sikre, at det, 
der vil blive omfattet, er angivet. Offentlige auktioner bør være omfattet af dette forslag, 
eftersom der ikke er nogen logisk begrundelse for at udelukke dem, og dette var ikke tydeligt i 
Kommissionens oprindelige forslag.

Ændringsforslag 417
Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De medlemsstater, hvor 
forbrugsvarerne markedsføres, kan på 
deres eget område og under overholdelse 
af traktaten kræve, at garantien 
udfærdiges på et eller flere af de officielle 
EU-sprog efter medlemsstatens eget valg.

Or. en

Begrundelse

Dette er en væsentlig bestemmelse i direktiv 1999/44/EF, som vil blive ophævet ved dette 
forslags udvidelse af anvendelsesområdet. Det er derfor nødvendigt at overføre teksten 
direkte fra direktivet fra 1999 til dette forslag. Den er direkte knyttet til udvidelsen af 
anvendelsesområdet.
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