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24.3.2019 A8-0447/109

Ändringsförslag 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Syftet med detta direktiv är att göra 
det möjligt för godkända enheter, som 
företräder konsumenters kollektiva 
intressen, att söka gottgörelse genom 
grupptalan mot överträdelser av 
bestämmelser i unionsrätten. De godkända 
enheterna bör kunna ansöka om att en 
överträdelse skam upphöra eller förbjudas 
och om fastställande av att en överträdelse 
har ägt rum samt om gottgörelse, 
exempelvis ersättning, reparation eller 
prisnedsättning, i enlighet med nationell 
lagstiftning.

(1) Syftet med detta direktiv är att göra 
det möjligt för godkända enheter, som 
företräder konsumenters kollektiva 
intressen, att söka gottgörelse genom 
grupptalan mot överträdelser av 
bestämmelser i unionsrätten. De godkända 
enheterna bör kunna ansöka om att en 
överträdelse ska upphöra eller förbjudas 
och om fastställande av att en överträdelse 
har ägt rum samt om gottgörelse, 
exempelvis ersättning, reparation, utbyte, 
avlägsnande, prisnedsättning, hävande av 
avtal eller återbetalning av erlagt pris i 
enlighet med nationell lagstiftning.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/110

Ändringsförslag 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kommissionen har antagit 
lagförslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 261/2004 om 
gemensamma regler om kompensation 
och assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt 
försenade flygningar och förordning (EG) 
nr 2027/97 om lufttrafikföretags 
skadeståndsansvar avseende lufttransport 
av passagerare och deras bagage30, och 
till Europaparlamentets och rådets 
förordning om rättigheter och 
skyldigheter för tågresenärer31. Det bör 
därför föreskrivas att kommissionen fem 
år efter det att detta direktiv har trätt i 
kraft ska bedöma huruvida 
unionsbestämmelserna på området för 
flyg- och tågpassagerares rättigheter ger 
en tillräcklig skyddsnivå för 
konsumenterna, jämförbar med den som 
föreskrivs i detta direktiv, och drar 
nödvändiga slutsatser när det gäller detta 
direktivs tillämpningsområde.

utgår

_________________
30 COM(2013) 130 final.
31 COM(2017) 548 final.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/111

Ändringsförslag 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna kan kräva att 
godkända enheter tillhandahåller tillräcklig 
information som underlag för en 
grupptalan om gottgörelse, inbegripet en 
beskrivning av den grupp konsumenter 
som berörs av en överträdelse och de 
sakfrågor och rättsliga frågor som 
grupptalan syftar till att klargöra. Den 
godkända enheten bör inte behöva 
identifiera alla konsumenter som berörs av 
en överträdelse för att väcka talan. Vid 
grupptalan om gottgörelse bör domstolen 
eller den administrativa myndigheten så 
tidigt som möjligt i förfarandet kontrollera 
huruvida saken lämpar sig för väckande av 
grupptalan, med hänsyn till överträdelsens 
art och typen av skador som åsamkats de 
berörda konsumenterna.

(18) Medlemsstaterna kan kräva att 
godkända enheter tillhandahåller tillräcklig 
information som underlag för en 
grupptalan om gottgörelse, inbegripet en 
beskrivning av den grupp konsumenter 
som berörs av en överträdelse och de 
sakfrågor och rättsliga frågor som 
grupptalan syftar till att klargöra. Den 
godkända enheten bör behöva identifiera 
alla konsumenter som berörs av en 
överträdelse och i förväg få deras 
medgivande till deltagande i grupptalan 
för att väcka talan. Vid grupptalan om 
gottgörelse bör domstolen eller den 
administrativa myndigheten så tidigt som 
möjligt i förfarandet kontrollera huruvida 
saken lämpar sig för väckande av 
grupptalan, med hänsyn till överträdelsens 
art och typen av skador som åsamkats de 
berörda konsumenterna.

Or. en



AM\1180785SV.docx PE635.490v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

24.3.2019 A8-0447/112

Ändringsförslag 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I fall som rör mindre värden är de 
flesta konsumenter sannolikt obenägna att 
vidta åtgärder för att genomdriva sina 
rättigheter, eftersom de insatser som krävs 
inte uppvägs av de potentiella fördelarna. 
Om samma affärsmetod berör ett stort antal 
konsumenter kan de aggregerade 
förlusterna vara betydande. I sådana fall 
kan en domstol eller en myndighet anse att 
det vore oproportionerligt att fördela 
medlen tillbaka till de berörda 
konsumenterna, exempelvis på grund av att 
det är alltför kostsamt eller opraktiskt. 
Därför skulle medel som erhållits som 
gottgörelse genom grupptalan komma till 
större nytta om de tjänade syftet att skydda 
konsumenternas kollektiva intressen, 
varför de bör användas för ett relevant 
offentligt ändamål, t.ex. en rättshjälpsfond, 
informationskampanjer eller 
konsumentrörelser.

(21) I fall som rör mindre värden är de 
flesta konsumenter sannolikt obenägna att 
vidta åtgärder för att genomdriva sina 
rättigheter, eftersom de insatser som krävs 
inte uppvägs av de potentiella fördelarna. 
Om samma affärsmetod berör ett stort antal 
konsumenter kan de aggregerade 
förlusterna vara betydande. I sådana fall 
kan en domstol eller en myndighet trots 
enskilda konsumenters rätt att begära 
ersättning anse att det vore 
oproportionerligt att fördela medlen 
tillbaka till de berörda konsumenterna, 
exempelvis på grund av att det är alltför 
kostsamt eller opraktiskt. Därför skulle 
medel som erhållits som gottgörelse genom 
grupptalan komma till större nytta om de 
tjänade syftet att skydda konsumenternas 
kollektiva intressen, varför de bör 
användas för ett relevant offentligt 
ändamål, t.ex. en rättshjälpsfond, 
informationskampanjer eller 
konsumentrörelser. För att undvika 
intressekonflikter bör medlen inte tilldelas 
den godkända enhet som har väckt talan.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Ändringsförslag 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs regler som 
gör det möjligt för godkända enheter att 
väcka grupptalan i syfte att skydda 
konsumenters kollektiva intressen, 
samtidigt som lämpliga garantier 
säkerställs för att undvika 
rättegångsmissbruk.

1. I detta direktiv fastställs regler som 
gör det möjligt för godkända enheter att 
väcka grupptalan i syfte att skydda 
konsumenters kollektiva intressen vid 
masskada, samtidigt som lämpliga 
garantier säkerställs för att undvika 
rättegångsmissbruk.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Ändringsförslag 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
grupptalan som väcks med avseende på 
näringsidkares överträdelser av 
bestämmelser i den unionslagstiftning som 
förtecknas i bilaga I och som skadar eller 
kan skada konsumenters kollektiva 
intressen. Det ska vara tillämpligt på 
inhemska och gränsöverskridande 
överträdelser, inbegripet i fall där dessa 
överträdelser har upphört innan grupptalan 
väcktes eller innan grupptalan har 
avslutats.

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
grupptalan som väcks med avseende på 
näringsidkares överträdelser av 
bestämmelser i den unionslagstiftning som 
förtecknas i bilaga I och som orsakar eller 
sannolikt kommer att orsaka masskada på 
konsumenters kollektiva intressen. Det ska 
vara tillämpligt på överträdelser med en 
unionsdimension, inbegripet i fall där 
dessa överträdelser har upphört innan 
grupptalan väcktes eller innan grupptalan 
har avslutats.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Ändringsförslag 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Grupptalan ska inte ersätta 
konsumentens rätt till individuell 
ersättning enligt särskild 
unionslagstiftning när det gäller 
näringsidkares överträdelser av 
bestämmelser i unionslagstiftningen.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Ändringsförslag 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
unionslagstiftning som enligt 
förteckningen i bilaga IIa (ny) är under 
översyn.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Ändringsförslag 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) masskada: en utbredd överträdelse 
med en unionsdimension av bestämmelser 
i unionslagstiftning förtecknad i bilaga I 
som begås av näringsidkare och som 
skadar eller kan skada ett stort antal 
konsumenters kollektiva intressen.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Ändringsförslag 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) utbredd överträdelse med en 
unionsdimension: en utbredd överträdelse 
som har skadat, skadar eller sannolikt 
kommer att skada konsumenternas 
kollektiva intressen i minst två tredjedelar 
av de medlemsstater som tillsammans 
representerar minst två tredjedelar av 
unionens befolkning.

Or. en


