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KORT BEGRUNDELSE 

I videreførslen af sin strategi for det digitale indre marked af 6. maj 2015 vedtog 

Kommissionen den 9. december 2015 to lovgivningsmæssige forslag om harmoniserede 

regler for kontrakter i det digitale miljø. Et af forslagene omhandler aftaler om levering af 

digitalt indhold, men det forslag vi skal vurdere her, fokuserer på onlinesalg og andre former 

for fjernsalg af varer. 

Forslagets formål er yderligere at harmonisere visse aspekter af aftaleretten. Kommissionen 

har valgt et fuldt ud harmoniseret sæt regler, der omhandler visse aspekter af aftaleretlige 

regler, nemlig varens overensstemmelse med aftalen og kundens rettigheder og muligheder i 

tilfælde af mangler. Anvendelsesområdet er begrænset til aftaler mellem erhvervsdrivende og 

forbrugere og aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer. 

Ordføreren støtter forslaget til direktiv, der har til formål yderligere at harmonisere 

aftaleretten for at øge forbrugernes tillid, når de køber online og på tværs af grænserne, samt 

for at skabe et erhvervsvenligt klima og gøre det lettere for virksomheder at sælge på tværs af 

grænserne. Da minimumsharmonisering ikke synes at være den bedste fremgangsmåde med 

henblik på at opfylde formålet med det foreslåede direktiv, synes ordføreren, at kun målrettet 

fuld harmonisering er passende, i betragtning af de bekymringer hun har med hensyn til 

risiciene ved at sænke forbrugerbeskyttelsen i hele EU. Derfor bør der foretages en række 

justeringer i Kommissionens forslag. Ordføreren vil især gerne understrege de følgende 

aspekter.  

1. Udvidelse af anvendelsesområdet 

Kommissionens forslag skaber et nyt sæt regler for online- og fjernsalg af varer, og derfor vil 

der gælde andre regler, alt efter om varerne sælges online eller offline. Kommissionen 

overvejer midlertidigt i sit Refit-program muligheden for et enkelt regelsæt for både fjernsalg 

og direkte salg.  

Ordføreren mener, at anvendelsen af ensartede bestemmelser om aftalemæssige rettigheder på 

både direkte salg og onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer kan gøre de retlige 

rammer mindre komplicerede for forbrugerne og virksomhederne. Derfor foreslår ordføreren 

en ændring, der udvider anvendelsesområdet til offlinesalg og følgelig ophæver 

forbrugerkøbsdirektivet og garantidirektivet (direktiv 1999/44/EF). 

Ordføreren mener imidlertid, at konsekvenserne af en udvidelse af forslagets 

anvendelsesområde til direkte salg af varer bør overvejes grundigt. Hun vil derfor kun støtte 

en udvidelse af anvendelsesområdet, efter at der er foretaget en grundig konsekvensanalyse, 

og hun forbeholder sig muligheden for at trække sit ændringsforslag om udvidelse af 

anvendelsesområdet til offlinesalg tilbage, hvis konsekvensanalysen i denne henseende ikke 

er overbevisende.  

Hun har også alvorlige bekymringer om de juridiske aspekter i forbindelse med væsentlige 

ændringer af Kommissionens forslag. Ordføreren mener, at hvis der foretages en større 

ændring, såsom udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte offlinesalg, bør den 

korrekte procedure og princippet om bedre lovgivning finde anvendelse.  
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Parlamentet er sammen med andre institutioner forpligtet til at følge den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning. Som medlem af Retsudvalget, som er ansvarlig for bedre 

lovgivning og forenkling af EU-lovgivningen, ønsker ordføreren ikke at tilsidesætte 

principperne for bedre lovgivning og den interinstitutionelle aftale herom (navnlig artiklerne 

15 og 16) og uden videre fremsætte ændringsforslag, der ville føre til en væsentlig ændring, 

uden at der foretages nogen form for korrekt vurdering, idet der mindes om, at sådanne 

ændringer vil medføre betydelige ændringer i forbruger- og aftaleretten. 

2. Forbrugernes beføjelser: fremme forbrugernes valgmuligheder frem for hierarkiet af 

beføjelser  

Ordføreren mener, at forbrugerne bør kunne vælge mellem de forskellige muligheder, nemlig 

reparation, omlevering, prisnedsættelse og ophævelse af aftalen.  

3. Indførelse af en levetidsgaranti 

Ordføreren mener, at den forventede levetid for produktet bør tages i betragtning i forbindelse 

med fastlæggelsen af forbrugerens ret til at få afhjulpet en vares manglende overensstemmelse 

med kontrakten, og navnlig hvad angår de gældende tidsfrister.  

Levetiden varierer fra den ene vare til den anden alt efter deres art. Den periode, hvor 

sælgeren er ansvarlig for eventuelle mangler ved varen, bør derfor også variere. Fastlæggelsen 

af denne periode bør tage højde for varens forventede levetid, der bør bestemmes under 

hensyntagen til oplysningerne fra sælgeren eller producenten. Ordføreren foreslår derfor, at 

der fastsættes en lovbestemt garanti på to år, der er et minimum, som kan øges alt afhængigt 

af arten og holdbarheden af varen. En levetidsgaranti er et svar på aktuelle og vigtige 

samfundsmæssige bekymringer såsom bæredygtighed af produkter, affaldskontrol og 

forbrugerbeskyttelse.  

Parlamentet har anmodet om en undersøgelse af dette spørgsmål, og ordføreren vil præcisere 

sit ændringsforslag og eventuelt fremsætte yderligere ændringsforslag, efter at resultaterne af 

undersøgelsen er offentliggjort.  

4. Målrettet fuldstændig harmonisering  

Fuld harmonisering kunne resultere i mindre forbrugerbeskyttelse i visse medlemsstater og vil 

næppe ville være en acceptabel løsning for forbrugerne i den pågældende medlemsstat. Derfor 

bør et lavere niveau af forbrugerbeskyttelse så vidt muligt undgås. Der bør derfor indføres 

visse krav, der gør det muligt at forebygge sådanne mangler. 

5. Indførelse af en garanti for skjulte mangler 

Ordføreren ønsker at indføre rettigheder i forbindelse med skjulte mangler, der er en ny 

forbrugerret i EU-lovgivningen og altså lægges til de andre lovgivnings- og handelsmæssige 

garantier. Begrebet forekommer allerede i flere nationale lovgivninger (Frankrig, Belgien, 

Rumænien). Ordføreren foreslår at give forbrugerne ret til at klage over en fejl, der ikke 

kunne opdages på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, men som ikke stammer fra brug af 

varen. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forslag til Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS DIREKTIV 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS DIREKTIV 

om visse aspekter af aftaler om onlinesalg 

og andre former for fjernsalg af varer 

om visse aspekter af aftaler om salg af 

varer og om ophævelse af direktiv 

1999/44/EF 

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst) 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør overvejes at udvide anvendelsesområdet af det foreslåede direktiv, så der gælder 

ensartede bestemmelser om forbrugernes rettigheder ved direkte salg og onlinesalg og andre 

former for fjernsalg af varer og for at gøre de retlige rammer mindre komplicerede for 

forbrugerne og virksomhederne. Målet med dette ændringsforslag er at udvide 

anvendelsesområdet til også at omfatte offlinesalg, og følgelig bør direktiv 1999/44/EF 

ophæves. Ordføreren vil kun dog kun støtte en udvidelse af anvendelsesområdet, efter at der 

er foretaget en grundig konsekvensanalyse, og hun forbeholder sig muligheden for at trække 

sit ændringsforslag om udvidelse af anvendelsesområdet og ophævelse af direktiv 1999/44/EF 

tilbage, hvis konsekvensanalysen i denne henseende ikke er overbevisende. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) For at afhjælpe disse problemer bør 

virksomheder og forbrugere kunne 

forlade sig på et enkelt sæt fuldt ud 

harmoniserede og målrettede regler for 

onlinesalg og andre former for fjernsalg 

af varer. Der er behov for ensartede regler 

(8) For at afhjælpe disse problemer vil 

det være ideelt med et sæt af fuldt ud 

harmoniserede og målrettede regler for 

salg af varer, som virksomheder og 

forbrugere kunne forlade sig på. Der er 

behov for ensartede regler om flere 
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om flere centrale forbrugeraftaleretlige 

forhold, som i henhold til den nuværende 

fremgangsmåde med 

minimumsharmonisering har resulteret i 

forskelle og handelshindringer i hele EU. 

centrale forbrugeraftaleretlige forhold, som 

i henhold til den nuværende 

fremgangsmåde med 

minimumsharmonisering har resulteret i 

forskelle og handelshindringer i hele EU. 

Fuld harmonisering kunne dog resultere i 

et lavere niveau af forbrugerbeskyttelse i 

visse medlemsstater og vil derfor stride 

imod forbrugernes interesse i den 

pågældende medlemsstat. Derfor bør en 

sænkning af niveauet af 

forbrugerbeskyttelse så vidt muligt 

undgås. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Dette direktiv finder ikke 

anvendelse på varer som f.eks. cd'er og 

dvd'er, der integrerer digitalt indhold 

således, at varen udelukkende fungerer 

som et medium for det digitale indhold. 

Direktivet finder dog anvendelse på 

digitalt indhold, der er integreret i varer 

såsom husholdningsapparater eller 

legetøj, hvor det digitale indhold er 

inkorporeret således, at dets funktioner er 

underordnet varens primære funktioner, 

og det udgør en integreret del af varen. 

(13) Dette direktiv finder ikke 

anvendelse på digitalt indhold, der er 

integreret i varer såsom 

husholdningsapparater, eller legetøj, hvor 

det digitale indhold er inkorporeret 

således, at det fungerer som en integreret 

del af varerne og ikke nemt kan 

afinstalleres, medmindre sælgeren kan 

dokumentere, at den manglende 

overensstemmelse skyldes varens 

ikkedigitale dele. Det bør heller ikke finde 

anvendelse på digitalt indhold, der leveres 

på et fysisk medium (f.eks. cd'er eller 

dvd'er), 

Or. en 

Begrundelse 

For at tilpasse onlinesalgsdirektivet med direktivet om direkte salg vil dette ændringsforslag 

udelukke varer med integreret software fra direktivets anvendelsesområde, medmindre sælger 

kan dokumentere, at manglen ligger i varen. Denne formodning om ikkeanvendelighed kan 

begrundes med, at varer med inkorporerede data bliver mere og mere komplekse. Direktivet 

bør heller ikke finde anvendelse på digitalt indhold, der leveres på et fysisk medium, da den 



 

PA\1110410DA.docx 7/23 PE594.153v01-00 

 DA 

fysiske vare kun bærer det digitale indhold, og da varens værdi er det digitale indhold. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Det er vigtigt at sikre en længere 

holdbarhed af forbrugsvarer for at opnå 

mere bæredygtige forbrugsmønstre og en 

cirkulær økonomi. Det er også meget 

vigtigt at holde fejlbehæftede produkter 

ude af EU's marked ved at styrke 

markedsovervågningen og give de 

økonomiske aktører de rigtige 

incitamenter, så tilliden til det indre 

marked kan øges. I den forbindelse er 

produktspecifik EU-lovgivning den mest 

hensigtsmæssige tilgang til indførelse af 

holdbarhedskrav og andre 

produktrelaterede krav til særlige former 

for eller grupper af produkter ved hjælp af 

tilpassede betingelser. Dette direktiv skal 

derfor være komplementært i forhold til 

målsætningerne for denne sektorspecifikke 

EU-lovgivning. For så vidt som specifikke 

holdbarhedsoplysninger angives i en 

erklæring forud for aftalens indgåelse, som 

er en del af købsaftalen, skal forbrugeren 

kunne regne med disse oplysninger som en 

del af betingelserne for varens 

overensstemmelse med aftalen. 

(23) Det er vigtigt at sikre en længere 

holdbarhed af forbrugsvarer for at opnå 

mere bæredygtige forbrugsmønstre og en 

cirkulær økonomi. Det er også meget 

vigtigt at holde fejlbehæftede produkter 

ude af EU's marked ved at styrke 

markedsovervågningen og give de 

økonomiske aktører de rigtige 

incitamenter, så tilliden til det indre 

marked kan øges. I den forbindelse bør der 

anvendes produktspecifik EU-lovgivning 

til at indføre holdbarhedskrav og andre 

produktrelaterede krav til særlige former 

for eller grupper af produkter ved hjælp af 

tilpassede betingelser. Dette direktiv skal 

derfor være komplementært i forhold til 

målsætningerne for denne sektorspecifikke 

EU-lovgivning. For så vidt som specifikke 

holdbarhedsoplysninger angives i en 

erklæring forud for aftalens indgåelse, som 

er en del af købsaftalen, skal forbrugeren 

kunne regne med disse oplysninger som en 

del af betingelserne for varens 

overensstemmelse med aftalen. Nogle 

medlemsstater har dog indført 

levetidsgarantier for varer, hvilket har 

været positivt, og det bør indføres i EU-

lovgivningen, så alle forbrugere og 

samfundet som helhed får gavn heraf.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 
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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 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. 

(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 

princippet om frit valg af beføjelser fuldt 

ud harmoniseres. Forbrugeren bør have 

frit valg mellem de forskellige beføjelser 

og bør have mulighed for at kræve, at 

sælgeren enten reparerer eller omleverer 

den mangelfulde vare med en vare, der er 

i overensstemmelse med kontrakten. 

Forbrugeren bør også have mulighed for 

at kræve en prisnedsættelse eller en 

afslutning på kontrakten i stedet for en 

afhjælpning af manglerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Forbrugerens valg mellem 

reparation og omlevering bør kun 

begrænses, i det omfang det valgte ville 

være uforholdsmæssigt i forhold til den 

anden mulighed, ulovligt eller umuligt. Det 

ville f.eks. være uforholdsmæssigt at kræve 

(27) Forbrugerens valg bør kun 

begrænses, i det omfang det valgte ville 

være uforholdsmæssigt i forhold til den 

anden mulighed, ulovligt eller umuligt. Det 

ville f.eks. være uforholdsmæssigt at kræve 

omlevering af et produkt på grund af en 
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omlevering af et produkt på grund af en 

mindre ridse, hvor omlevering ville 

medføre betydelige omkostninger, 

hvorimod ridsen let ville kunne repareres. 

mindre ridse, hvor omlevering ville 

medføre betydelige omkostninger, 

hvorimod ridsen let ville kunne repareres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (32a) En vares levetid varierer fra den 

ene vare til den anden alt efter deres 

karakter. Den periode, hvor sælgeren er 

ansvarlig for eventuelle mangler ved 

varen, bør derfor også variere. 

Bestemmelse af denne periode bør tage 

hensyn til varens forventede levetid, der 

bør fastlægges under hensyntagen til 

oplysningerne fra sælgeren eller 

producenten. Denne grænse bør under 

ingen omstændigheder være under to år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) Direktiv 1999/44/EF skal ændres, 

så fjernsalg ikke er omfattet af dets 

anvendelsesområde. 

(38) Direktiv 1999/44/EF skal ophæves. 

Or. en 

Begrundelse 

Målet med dette ændringsforslag er at ophæve forbrugerkøbsdirektivet og garantidirektivet af 

25 maj 1999 som en følge af udvidelsen af anvendelsesområdet til også at omfatte direkte 
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salgskontrakter. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Dette direktiv fastsætter visse krav 

til aftaler om fjernsalg mellem sælger og 

forbruger, navnlig regler om varers 

overensstemmelse, beføjelser i tilfælde af 

mangler og reglerne for udøvelse af disse 

beføjelser. 

1. Dette direktiv fastsætter visse krav 

til aftaler om salg mellem sælger og 

forbruger, navnlig regler om varers 

overensstemmelse, beføjelser i tilfælde af 

mangler og reglerne for udøvelse af disse 

beføjelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Direktivet finder ikke anvendelse 

på aftaler om fjernsalg af tjenesteydelser. 

Såfremt en aftale omfatter både salg af 

varer og levering af tjenesteydelser, finder 

direktivet kun anvendelse på den del, der 

vedrører salg af varer. 

2. Direktivet finder ikke anvendelse 

på aftaler om salg af tjenesteydelser. 

Såfremt en aftale omfatter både salg af 

varer og levering af tjenesteydelser, finder 

direktivet kun anvendelse på den del, der 

vedrører salg af varer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Direktivet finder ikke anvendelse 

på varige medier, der integrerer digitalt 

indhold således, at der er tale om varer, 

som udelukkende fungerer som medium 

3. Dette direktiv finder ikke 

anvendelse på et fysisk medium, der 

indeholder digitalt indhold. Dette direktiv 

finder heller ikke anvendelse på varer, 
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for det digitale indhold ved levering til 

forbrugeren. 
hvori der er indlejret digitalt indhold, 

medmindre leverandøren kan 

dokumentere, at den manglende 

overensstemmelse skyldes varens materiel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) "forbruger": enhver fysisk person, 

der i forbindelse med de af dette direktiv 

omfattede aftaler ikke handler som led i sit 

erhverv 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "sælger": enhver fysisk person eller 

enhver juridisk person, uanset om der er 

tale om offentligt eller privat ejerskab, der 

handler, herunder via en anden person, der 

optræder i dennes navn eller på dennes 

vegne, som led i sit erhverv i forbindelse 

med de af dette direktiv omfattede aftaler 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

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

(e) "aftale om fjernsalg": en 

købsaftale, der indgås som led i en 

organiseret fjernsalgsordning, uden at 

sælgeren og forbrugeren samtidig er 

fysisk til stede, idet der til og med 

tidspunktet for aftalens indgåelse 

udelukkende anvendes en eller flere 

former for 

fjernkommunikationsteknikker, herunder 

internettet 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "varigt medium": ethvert middel, 

som sætter forbrugeren eller sælgeren i 

stand til at lagre oplysninger rettet 

personligt til vedkommende med mulighed 

for fremtidig anvendelse i en periode 

afpasset efter oplysningernes formål, og 

som giver mulighed for uændret gengivelse 

af de lagrede oplysninger 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) "fysisk medium": en fysisk 

løsøregenstand, der udelukkende 

anvendes til levering af digitalt indhold. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) "handelsmæssig garanti": enhver 

forpligtelse, som sælgeren eller en 

producent ("garantigiveren") har påtaget 

sig over for forbrugeren, ud over sin retlige 

forpligtelse til at levere en kontraktmæssig 

ydelse, til at refundere købesummen eller 

omlevere, reparere eller på anden måde 

afhjælpe mangler ved varerne, hvis de 

ikke svarer til de specifikationer eller 

ethvert andet krav, der fremgår af 

garantierklæringen eller af de relevante 

reklamer, der var tilgængelige på 

tidspunktet eller forud for aftalens 

indgåelse, og som ikke relaterer sig til 

ydelsens kontraktmæssighed 

g) "handelsmæssig garanti": enhver 

forpligtelse, som sælgeren eller en 

producent ("garantigiveren") har påtaget 

sig over for forbrugeren, ud over sin retlige 

forpligtelse til at levere en kontraktmæssig 

ydelse, til at refundere købesummen eller 

omlevere, reparere eller på anden måde 

tage vare på varerne, hvis de ikke svarer til 

de specifikationer eller ethvert andet krav, 

der fremgår af garantierklæringen eller af 

de relevante reklamer, der var tilgængelige 

på tidspunktet eller forud for aftalens 

indgåelse, og som ikke relaterer sig til 

ydelsens kontraktmæssighed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For at være i overensstemmelse 

med aftalen skal varerne også opfylde 

kravene i artikel 5, 6 og 7. 

2. For at være i overensstemmelse 

med aftalen skal varerne også opfylde 

kravene i artikel 5, 6, 7 og 7a. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

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

c) have de egenskaber og den 

ydeevne, der er sædvanlig for varer af 

samme type, og som forbrugeren med 

rimelighed kan forvente under hensyntagen 

til dens art og i givet fald de oplysninger 

om dens konkrete egenskaber, der er 

afgivet offentligt om den af eller på vegne 

af sælgeren eller af en anden person i et 

tidligere led i transaktionskæden, herunder 

producenten, medmindre sælgeren godtgør, 

at: 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) den pågældende oplysning var 

rettet ved indgåelsen af købsaftalen, eller 

ii) den pågældende oplysning var 

rettet ved indgåelsen af købsaftalen, og 

forbrugeren kunne ikke med rimelighed 

ikke være klar over dette, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

På det relevante tidspunkt for 

mangelsbedømmelsen, jf. artikel 8, skal 

varen være fri for tredjemands ret, 

herunder på grundlag af intellektuel 

ejendomsret, således at varen kan bruges i 

overensstemmelse med aftalen. 

På det relevante tidspunkt for 

mangelsbedømmelsen, jf. artikel 8, skal 

varen være fri for enhver restriktion, der 

følger af tredjemands ret, herunder enhver 

restriktion på grundlag af intellektuel 

ejendomsret, der kan hindre forbrugeren i 

at bruge varen i overensstemmelse med 
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aftalen, og sådan som forbrugeren med 

rimelighed kan forvente at bruge den. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7a 

 Skjulte mangler  

 1. På det relevante tidspunkt for 

mangelsbedømmelsen, jf. artikel 8, skal 

varen være fri for enhver skjult mangel. 

Enhver sådan mangel skal betragtes som 

en mangel på overensstemmelse med 

kontrakten.  

 2. I denne forordning forstås ved 

skjulte mangler, mangler, der ikke er 

uvæsentlige, og som gør, at varen ikke 

kan anvendes, som den er beregnet til, 

eller denne brug er begrænset på en 

sådan måde, at forbrugeren ikke ville 

have købt den eller betalt en mindre pris 

for den, hvis han eller hun havde kendt til 

denne mangel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. En mangel, der bliver synlig inden 

to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 

tidspunkt, antages at have foreligget på det 

i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 

dette er uforeneligt med varens art eller 

3. En mangel, der bliver synlig inden 

to år efter det i stk. 1 og 2 angivne 

tidspunkt, antages at have foreligget på det 

i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre 

denne antagelse er uforenelig med varens 
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med manglens art. art eller med manglens art, navnlig under 

hensyntagen til varens levetid, jf. artikel 

14. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Stk. 2 finder ikke anvendelse i 

tilfælde af skjulte mangler. Forbrugerne 

har ret til afhjælpning for den skjulte 

mangel, hvis dette kræves inden for en 

frist på to år, efter at manglen er opdaget. 

Forbrugeren har bevisbyrden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I tilfælde af mangler har 

forbrugeren ret til at få varen bragt i 

overensstemmelse med købsaftalen af 

sælgeren ved afhjælpning eller omlevering 

uden omkostninger for forbrugeren i 

overensstemmelse med artikel 11. 

1. I tilfælde af, at varen ikke er i 

overensstemmelse med købsaftalen, har 

forbrugeren ret til følgende; 

 a) at få varen bragt i 

overensstemmelse med købsaftalen af 

sælgeren ved reparation eller omlevering 

uden omkostninger for forbrugeren i 

henhold til artikel 10 og 11 

 b) afslag i prisen i henhold til artikel 

12 

 c) en afslutning på kontrakten i 

henhold til artikel 13. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Artikel 9, stk. 1, litra a), finder 

ikke anvendelse i tilfælde af skjulte 

mangler.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forbrugeren har ret til et 

forholdsmæssigt afslag i prisen i henhold 

til artikel 12 eller til at bringe aftalen til 

ophør i henhold til artikel 13, såfremt: 

udgår 

a)  reparation eller omlevering er 

ulovligt eller umuligt 

 

b)  sælgeren ikke har foretaget 

reparation eller omlevering inden for en 

rimelig tid 

 

c)  reparation eller omlevering 

medfører en væsentlig ulempe for 

forbrugeren, eller 

 

d)  sælgeren har tilkendegivet, eller 

det tydeligt fremgår af omstændighederne, 

at sælgeren ikke vil bringe varen i 

overensstemmelse med aftalen inden for 

en rimelig tid. 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når sælgeren afhjælper manglen 

ved omlevering, skal sælgeren tage den 

vare tilbage, der er sket omlevering for, for 

egen regning, medmindre parterne har 

aftalt andet, efter at forbrugeren har 

underrettet sælgeren om manglen. 

1. Når sælgeren afhjælper manglen 

ved omlevering, skal sælgeren tage den 

vare tilbage, der er sket omlevering for, for 

egen regning, medmindre parterne har 

aftalt andet, efter at forbrugeren har 

underrettet sælgeren om manglen på en 

hvilken som helst måde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Såfremt forbrugeren har installeret 

varen under hensyn til dens art og formål, 

før manglen blev synlig, omfatter pligten 

til at tage den vare tilbage, der er sket 

omlevering for, flytning af den 

mangelfulde vare og installation af 

ombytningsvarer eller afholdelse af de 

hermed forbundne omkostninger. 

2. Såfremt forbrugeren har installeret 

varen under hensyn til dens art og formål, 

før manglen blev synlig, omfatter pligten 

til at tage den vare tilbage, der er sket 

omlevering for, flytning af den 

mangelfulde vare og installation af 

ombytningsvarer eller afholdelse af de 

hermed forbundne omkostninger alt efter 

sælgers valg. 

Or. en 

Begrundelse 

Af hensyn til præcisering. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forbrugeren kan vælge mellem reparation 

og omlevering, medmindre det valgte ville 

være ulovligt eller umuligt eller i forhold 

til den anden mulighed ville påføre 

sælgeren udgifter, der ville være 

uforholdsmæssigt store under hensyn til 

alle omstændigheder, herunder: 

Forbrugeren kan vælge mellem former for 

afhjælpning, der er omhandlet i artikel 9, 

stk. 1, medmindre det valgte ville være 

ulovligt eller umuligt eller i forhold til de 

andre muligheder ville påføre sælgeren 

udgifter, der ville være uforholdsmæssigt 

store under hensyn til alle omstændigheder, 

herunder: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) sælgeren skal tilbagebetale 

købesummen uden unødigt ophold og 

under alle omstændigheder senest 14 dage 

efter, at meddelelsen er modtaget, og betale 

omkostningerne ved tilbagebetalingen 

a) sælgeren skal tilbagebetale 

købesummen uden unødigt ophold og 

under alle omstændigheder senest 14 dage 

efter, at meddelelsen er modtaget, og betale 

omkostningerne ved tilbagebetalingen. 

Sælgeren kræver ikke et gebyr af 

forbrugeren ved tilbagebetalingen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Meddelelsen, der er nævnt i artikel 

13, stk. 1, får virkning, når den når den, 

den er rettet til, medmindre meddelelsen 

angiver at få virkning på et senere 

tidspunkt, dvs.: 

 i)  når den overgives til den, den er 

rettet til 
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 ii)  når den overgives til dennes 

forretningssted, eller hvis der ikke er et 

forretningssted, eller meddelelsen er rettet 

til en forbruger, da til det sted, hvor den 

pågældende har sit sædvanligt 

opholdssted 

 iii)  når den, meddelelsen er rettet til, 

kan få adgang til meddelelsen, hvis den 

fremsendes ved hjælp af elektronisk post 

eller en anden form for individuel 

kommunikation, eller 

 iv)  når den på anden måde gøres 

tilgængelig for den, den er rettet til, på et 

sådant sted og en sådan måde, at den 

pågældende kunne forventes at få adgang 

til den uden unødigt ophold. 

Or. en 

Begrundelse 

For at undgå nationale forskelle ønsker dette ændringsforslag at fastsætte klare regler for, 

hvornår meddelelsen (og afslutningen) får virkning. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 

tilfælde af mangler ved varen, når manglen 

bliver synlig inden to år efter det relevante 

tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis 

de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge 

national lovgivning er underkastet en 

reklamationsfrist, skal denne frist være på 

mindst to år fra mangelsbedømmelsen. 

Forbrugeren har ret til afhjælpning i 

tilfælde af mangler ved varen, når manglen 

bliver synlig inden to år efter det relevante 

tidspunkt for mangelsbedømmelsen, eller 

afhængig af varens art, når manglen 

bliver synlig efter mere end to år under 

hensyntagen til varens levetid. For at 

fastsætte varens forventede levetid tages 

der hensyn til oplysninger fra sælgeren 

eller producenten om varen. Hvis de i 

artikel 9 nævnte rettigheder ifølge national 

lovgivning er underkastet en 

reklamationsfrist, skal denne frist være på 

mindst to år fra mangelsbedømmelsen. 

Or. en 
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Begrundelse 

Fristen skal tage højde for varens forventede levetid. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) reklamer, der var tilgængelige på 

tidspunktet eller forud for aftalens 

indgåelse, og 

b) reklamer, der var tilgængelige på 

tidspunktet for aftalens indgåelse eller den 

seneste reklame til rådighed forud for 

aftalens indgåelse, og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Garantierklæringen skal udleveres 

på et varigt medium og være udfærdiget i 

et klart og forståeligt sprog. Den skal 

indeholde følgende: 

2. Garantierklæringen skal udleveres 

på skrift eller på et varigt medium og være 

udfærdiget i et klart og forståeligt sprog. 

Den skal indeholde følgende: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Den medlemsstat, hvor 

forbrugsvaren markedsføres, kan i 

overensstemmelse med traktaterne kræve, 

at garantien udfærdiges på et eller flere af 

de officielle fællesskabssprog efter 
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medlemsstatens eget valg. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ændringer af direktiv 1999/44/EF, 

forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 

2009/22/EF 

Ændringer af forordning (EF) nr. 

2006/2004 og direktiv 2009/22/EF 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 1 

Direktiv 1999/44/EF 

Artikel 1 – stk. 1 og 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I artikel 1 i direktiv 1999/44/EF 

foretages følgende ændringer: 

udgår 

a)  stk. 1 affattes således:  

"1.  Formålet med dette direktiv er en 

indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser om visse aspekter ved køb af 

forbrugsvarer og om garantier i 

forbindelse hermed for at sikre, at der 

fastsættes et ensartet minimumsniveau for 

forbrugerbeskyttelse inden for rammerne 

af det indre marked. 

 

b)  i stk. 2 foretages følgende 

ændringer: 

 

i)  litra f) affattes således:  

"f)  afhjælpning: at bringe 

forbrugsvaren i overensstemmelse med  

 



 

PA\1110410DA.docx 23/23 PE594.153v01-00 

 DA 

købsaftalen i tilfælde af manglende 

overensstemmelse. 

ii)  følgende punkt tilføjes:  

"g) "aftale om fjernsalg": en 

købsaftale, der indgås som led i en 

organiseret fjernsalgsordning, uden at 

sælgeren og forbrugeren samtidig er 

fysisk til stede, idet der til og med 

tidspunktet for aftalens indgåelse 

udelukkende anvendes en eller flere 

former for 

fjernkommunikationsteknikker, herunder 

internettet."  

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 19a 

 Ophævelse 

 Direktiv 1999/44/EF ophæves. 

 Henvisninger til de ophævede direktiver 

gælder som henvisninger til nærværende 

direktiv og læses i overensstemmelse med 

sammenligningstabellen i bilag VI. 

Or. en 

 

 


