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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl -1 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Artiklarna 4.2 f, 12, 114.3 och 169 

i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) och 

artikel 38 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna utgör 

de primärrättsliga bestämmelser som 

reglerar konsumentskyddspolitiken. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl -1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1a) I artikel 169 i EUF-fördraget 

fastställs att unionspolitiken har som 

särskilt mål att främja konsumenternas 

intressen och säkerställa en hög 

konsumentskyddsnivå. Unionen bör 

därför bidra till att skydda 

konsumenternas hälsa, säkerhet och 

ekonomiska intressen samt till att främja 

deras rätt till information och utbildning 

och deras rätt att organisera sig för att 

hävda sina intressen. 

 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl -1b (nytt) 



 

PE595.729v03-00 4/39 AD\1119602SV.docx 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1b) I artikel 197 i EUF-fördraget om 

administrativt samarbete erkänns 

betydelsen av att unionsrätten faktiskt 

genomförs av medlemsstaterna. Dessutom 

fastställs de gränser inom vilka unionen 

och medlemsstaterna ska agera i detta 

hänseende. 

 

Ändringsförslag   4 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/200461 föreskriver 

harmoniserade regler och förfaranden för 

att underlätta samarbete mellan de 

nationella tillsynsmyndigheter som 

ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen. I artikel 

21a föreskrivs en översyn av effektiviteten 

och de operativa mekanismerna i den 

förordningen, och i enlighet med samma 

artikel drog kommissionen slutsatsen att 

förordning (EG) nr 2006/2004 inte är 

tillräcklig för att på ett effektivt sätt hantera 

genomdrivandeproblemen på den inre 

marknaden, i synnerhet på den digitala inre 

marknaden. 

(1) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/200461 föreskriver 

harmoniserade regler och förfaranden för 

att underlätta samarbete mellan de 

nationella tillsynsmyndigheter som 

ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen. I artikel 

21a i förordning (EG) nr 2006/2004 

föreskrivs en översyn av effektiviteten och 

de operativa mekanismerna i den 

förordningen, och i enlighet med samma 

artikel drog kommissionen slutsatsen att 

förordning (EG) nr 2006/2004 inte är 

tillräcklig för att på ett effektivt sätt hantera 

genomdrivandeproblemen på den inre 

marknaden, särskilt på den digitala inre 

marknaden. Kommissionens rapport visar 

att den nuvarande förordningen behöver 

ersättas för att kunna svara mot de 

utmaningar som följer av den digitala 

ekonomin och utvecklingen av 

gränsöverskridande detaljhandel inom 

EU. 

_________________ _________________ 

61 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/2004 om 

samarbete mellan de nationella 

tillsynsmyndigheter som ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen 

61 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/2004 om 

samarbete mellan de nationella 

tillsynsmyndigheter som ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen 
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(”förordningen om 

konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 

9.12.2004, s. 1). 

(”förordningen om 

konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 

9.12.2004, s. 1). 

 

Ändringsförslag   5 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Behovet av att stärka 

konsumenternas förtroende genom en 

snabbare, mer handlingskraftig och 

enhetlig tillämpning av 

konsumentskyddsregler angavs som en av 

prioriteringarna i den strategi för den 

digitala inre marknaden som antogs av 

kommissionen den 6 maj 2015. I strategin 

för den inre marknaden, som 

kommissionen antog den 28 oktober 2015, 

bekräftades på nytt att tillämpningen av 

unionens konsumentskyddslagstiftning 

borde förstärkas ytterligare genom 

förordningen om 

konsumentskyddssamarbete. 

(2) Behovet av att stärka 

konsumenternas förtroende genom en 

snabbare och mer enhetlig tillämpning av 

konsumentskyddsregler angavs som en av 

prioriteringarna i den strategi för den 

digitala inre marknaden som antogs av 

kommissionen den 6 maj 2015. I strategin 

för den inre marknaden, som 

kommissionen antog den 28 oktober 2015, 

bekräftades på nytt att tillämpningen av 

unionens konsumentskyddslagstiftning 

borde förstärkas ytterligare genom 

förordningen om 

konsumentskyddssamarbete. 

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Den resulterande ineffektiva 

hanteringen av gränsöverskridande 

överträdelser, särskilt i den digitala miljön, 

gör att näringsidkare kan undgå beivrande 

genom att flytta inom unionen, vilket leder 

till en snedvridning av konkurrensen för 

laglydiga näringsidkare som är verksamma 

inom det egna landet eller över gränserna. 

Detta är till direkt skada för 

konsumenterna och underminerar dessas 

förtroende för gränsöverskridande 

transaktioner och den inre marknaden. En 

ökad grad av harmonisering som lägger 

(3) Den resulterande ineffektiva 

hanteringen av gränsöverskridande 

överträdelser, särskilt i den digitala miljön, 

gör att näringsidkare kan undgå beivrande 

genom att flytta inom unionen, vilket leder 

till en snedvridning av konkurrensen för 

laglydiga näringsidkare som är verksamma 

(antingen online eller offline) inom det 

egna landet eller i flera länder och 

därigenom är till direkt och betydande 

skada för den inre marknaden och 

konsumenterna och underminerar dessas 

förtroende för gränsöverskridande 
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grunden för ett ändamålsenligt och 

effektivt samarbete mellan behöriga 

offentliga genomdrivandemyndigheter är 

därför nödvändig för att upptäcka, utreda 

och besluta om upphörande av 

överträdelser inom unionen och utbredda 

överträdelser. 

transaktioner och den inre marknaden. En 

ökad grad av harmonisering som lägger 

grunden för ett ändamålsenligt och 

effektivt samarbete mellan behöriga 

offentliga genomdrivandemyndigheter är 

därför nödvändig för att upptäcka, utreda 

och besluta om upphörande av 

överträdelser inom unionen och 

tillhandahålla ett effektivt och 

proportionerligt svar på utbredda 

överträdelser med en unionsdimension 

vilka är till betydande skada för 

konsumenterna och den inre marknaden. 

 

Ändringsförslag   7 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) För att garantera rättssäkerhet 

och säkerställa effektivitet vad gäller 

genomdrivandeinsatser avseende 

gränsöverskridande överträdelser som 

upphört bör det införas en 

preskriptionstid. Detta inbegriper 

införande av en otvetydig period inom 

vilken behöriga myndigheter, vid 

genomdrivande av regler för 

gränsöverskridande överträdelser, bör 

kunna ålägga sanktioner, besluta om 

kompensation för konsumenter eller 

besluta om återbetalning av vinster som 

erhållits till följd av överträdelserna. 

 

Ändringsförslag   8 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Behöriga myndigheter bör ha en 

minimiuppsättning av utrednings- och 

genomdrivandebefogenheter för att kunna 

tillämpa denna förordning på ett effektivt 

(6) Behöriga myndigheter bör ha en 

minimiuppsättning av utrednings- och 

genomdrivandebefogenheter för att kunna 

tillämpa denna förordning på ett effektivt 
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sätt, samarbeta med varandra och 

avskräcka näringsidkare från att begå 

överträdelser inom unionen och utbredda 

överträdelser. Dessa befogenheter bör vara 

tillräckliga för att lösa 

genomdrivandeproblem inom e-handeln 

och den digitala miljön, där en 

näringsidkares möjligheter att lätt dölja 

eller ändra sin identitet ger upphov till 

särskilda bekymmer. Dessa befogenheter 

bör garantera att bevis kan utbytas på ett 

lagenligt sätt mellan behöriga myndigheter 

för att uppnå ett effektivt genomdrivande 

på likvärdig nivå i alla medlemsstater. 

sätt, säkerställa effektivt och rättsligt 

korrekt gränsöverskridande samarbete 
med varandra och avskräcka näringsidkare 

från att begå överträdelser inom unionen 

och utbredda överträdelser. Dessa 

befogenheter bör vara balanserade, 

tillräckliga och fullgoda för att lösa 

genomdrivandeproblem inom e-handeln 

och den digitala miljön, där en 

näringsidkares möjligheter att lätt dölja 

eller ändra sin identitet ger upphov till 

särskilda bekymmer. Dessa befogenheter 

bör garantera att information och bevis 

kan utbytas på ett lagenligt sätt mellan 

behöriga myndigheter för att uppnå ett 

effektivt genomdrivande på likvärdig nivå i 

alla medlemsstater. 

 

Ändringsförslag   9 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Medlemsstaterna kan välja om de 

behöriga myndigheterna ska utöva dessa 

befogenheter direkt inom ramen för sin 

egen myndighetsutövning eller genom 

ansökan till behöriga domstolar. Om 

medlemsstaterna väljer att de behöriga 

myndigheterna ska utöva sina befogenheter 

genom ansökan till behöriga domstolar bör 

medlemsstaterna se till att befogenheterna 

kan utövas på ett effektivt sätt och i rätt tid 

och att kostnaden för utövandet av dem är 

proportionerliga och inte hämmar 

tillämpningen av denna förordning. 

(7) Denna förordning påverkar inte 

medlemsstaternas frihet att välja det 

system för genomdrivande som de 

bedömer som lämpligt. Medlemsstaterna 

kan välja om de behöriga myndigheterna 

ska utöva dessa befogenheter direkt inom 

ramen för sin egen myndighetsutövning 

eller genom ansökan till behöriga 

domstolar. Om medlemsstaterna väljer att 

de behöriga myndigheterna ska utöva sina 

befogenheter genom ansökan till behöriga 

domstolar bör medlemsstaterna se till att 

befogenheterna kan utövas på ett effektivt 

sätt och i rätt tid och att kostnaden för 

utövandet av dem är proportionerliga och 

inte hämmar tillämpningen av denna 

förordning. 

 

Ändringsförslag   10 

Förslag till förordning 

Skäl 9 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) De behöriga myndigheterna bör ha 

möjlighet att inleda utredningar på eget 

initiativ om de får kännedom om 

överträdelser inom unionen eller utbredda 

överträdelser på andra sätt än genom 

klagomål från konsumenter. Detta är 

särskilt nödvändigt för att säkerställa ett 

effektivt samarbete mellan de behöriga 

myndigheterna vid insatser mot utbredda 

överträdelser. 

(9) De behöriga myndigheterna bör ha 

möjlighet att inleda utredningar på eget 

initiativ om de får kännedom om 

överträdelser inom unionen eller utbredda 

överträdelser på andra sätt än genom 

klagomål från konsumenter. Detta är 

särskilt nödvändigt för att säkerställa ett 

effektivt samarbete mellan de behöriga 

myndigheterna vid insatser mot utbredda 

överträdelser, även för att stödja 

nationella jurisdiktioner vid 

tillämpningen av rådets förordning nr 

44/20011a. 

 _________________ 

 1a Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av 

den 22 december 2000 om domstols 

behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar på privaträttens 

område (EGT L 12, 16.1.2001, s. 1). 

 

Ändringsförslag   11 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) De behöriga myndigheterna bör ha 

tillgång till alla bevis, data och uppgifter 

som krävs för att fastställa om en 

överträdelse inom unionen eller en utbredd 

överträdelse har ägt rum, särskilt för att 

identifiera den ansvariga näringsidkaren, 

oberoende av vem som innehar dessa 

bevis, uppgifter eller data och var de finns 

och vilket format de har. De behöriga 

myndigheterna bör ha möjlighet att direkt 

begära att tredje parter i den digitala 

värdekedjan tillhandahåller alla bevis, data 

och uppgifter som krävs. 

(10) De behöriga myndigheterna bör ha 

tillgång till alla bevis, data och uppgifter 

som krävs för att fastställa om en 

överträdelse inom unionen eller en utbredd 

överträdelse har ägt rum, särskilt för att 

identifiera den ansvariga näringsidkaren, 

oberoende av vem som innehar dessa 

bevis, uppgifter eller data och var de finns 

och vilket format de har. De behöriga 

myndigheterna bör ha möjlighet att direkt 

begära att tredje parter i den digitala 

värdekedjan, bland annat tredje parter i 

tredjeländer, tillhandahåller alla bevis, 

data och uppgifter som krävs. I den 

digitala miljön bör särskild 

uppmärksamhet ägnas näringsidkare och 

tjänster som orsakar en utbredd 
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överträdelse av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 95/46/EG1a, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/58/EG1b och Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2016/6791c, 

vilket kan motivera gemensamma insatser 

enligt artikel 21, 

 _________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 

281, 23.11.1995, s. 31). 

 1b Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 

behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för 

elektronisk kommunikation (direktiv om 

integritet och elektronisk kommunikation) 

(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37). 

 1c Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning), (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

 

Ändringsförslag   12 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Behöriga myndigheter bör kunna 

utföra nödvändiga inspektioner på plats, 

och ha befogenhet att få tillträde till de 

lokaler, den mark eller de transportmedel 

som näringsidkaren använder för 

ändamål som faller inom ramen för den 

egna närings- eller yrkesverksamheten. 
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Ändringsförslag   13 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Särskilt i den digitala miljön bör de 

behöriga myndigheterna kunna stoppa 

överträdelser snabbt och effektivt, i 

synnerhet om den näringsidkare som säljer 

varor eller tjänster döljer sin identitet eller 

flyttar inom unionen eller till ett tredjeland 

för att undvika beivrandeåtgärder. I fall där 

det finns en risk för allvarlig och 

irreparabel skada för konsumenter, bör de 

behöriga myndigheterna kunna vidta 

interimistiska åtgärder för att förhindra 

eller minska sådan skada, inklusive, om det 

behövs, tillfällig stängning av en 

webbplats, domän eller liknande digital 

plats, tjänst eller konto. Dessutom bör de 

behöriga myndigheterna ha befogenhet att 

stänga ner eller låta en tjänstelevererande 

tredje part stänga ner en webbplats, 

domän eller en liknande digital plats, 

tjänst eller konto. 

(12) Särskilt i den digitala miljön bör de 

behöriga myndigheterna kunna vidta 

ändamålsenliga och insynsvänliga 

åtgärder för att stoppa överträdelser snabbt 

och effektivt, i synnerhet om den 

näringsidkare som säljer varor eller tjänster 

döljer sin identitet eller flyttar inom 

unionen eller till ett tredjeland för att 

undvika beivrandeåtgärder. I fall där det 

finns en risk för allvarlig och irreparabel 

skada för konsumenter, bör de behöriga 

myndigheterna kunna vidta interimistiska 

åtgärder för att förhindra eller minska 

sådan skada, inklusive, om det behövs, 

kräva att värdtjänstleverantörer raderar 

innehåll eller tillfälligt stänger en 

webbplats, en tjänst eller ett konto eller att 

ett domänregister eller en 

domänregistrator för en specifik 

tidsperiod lägger ett fullt kvalificerat 

domännamn på is. Dessutom bör de 

behöriga myndigheterna ha befogenhet att 

begära att en värdtjänstleverantör raderar 

innehåll, stänger en webbplats, en tjänst 
eller ett konto eller en del därav eller att 

ett register eller en registrator raderar ett 

fullt kvalificerat domännamn. Åtgärder 

för att radera innehåll kan dock äventyra 

yttrande- och informationsfriheten, och 

de kan också vara ineffektiva eftersom 

innehåll i den snabbt föränderliga digitala 

miljön återuppstår lika snabbt som det 

raderades. Åtgärder som vidtas för att 

begränsa spridning på internet, eller 

annat tillhandahållande, av innehåll till 

allmänheten bör därför alltid vara 

förenligt med Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna, begränsas till vad som är 

nödvändigt och proportionerligt och 

vidtas efter förhandstillstånd från 

rättsliga myndigheter. 
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Ändringsförslag   14 

Förslag till förordning 

Skäl 12a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Målet med denna förordning är att 

effektivt få slut på överträdelser samt 

förhindra och kompensera för skada som 

åsamkas konsumenterna. Samtliga 

beivrandeåtgärder bör därför syfta till att 

ta itu med källan till överträdelserna 

snarare än presentationsskiktet, och 

åtgärder som är inriktade på domännamn 

bör endast vara en sista utväg om innehåll 

inte kunnat raderas. 

 

Ändringsförslag   15 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Ändamålsenligheten och 

effektiviteten hos mekanismen för 

ömsesidigt bistånd bör förbättras. Begärd 

information bör lämnas i god tid och 

nödvändiga beivrandeåtgärder bör vidtas 

utan dröjsmål. Kommissionen bör därför 

anta genomförandeåtgärder för att fastställa 

bindande tidsfrister för de behöriga 

myndigheternas besvarande av begäranden 

om information och beivrandeåtgärder, och 

klargöra förfarandemässiga och andra 

aspekter av att hantera begäranden om 

information och beivrandeåtgärder. 

(15) Ändamålsenligheten och 

effektiviteten hos mekanismen för 

ömsesidigt bistånd bör förbättras. Begärd 

information bör lämnas i god tid, inom 

tydliga tidsramar, och nödvändiga 

beivrandeåtgärder bör vidtas utan dröjsmål 

och på ett insynsvänligt sätt. 

Kommissionen bör därför anta 

genomförandeåtgärder för att fastställa 

tydliga och bindande tidsfrister för de 

behöriga myndigheternas besvarande av 

begäranden om information och 

beivrandeåtgärder, och klargöra 

förfarandemässiga och andra aspekter av 

att hantera begäranden om information och 

beivrandeåtgärder. 

 

Ändringsförslag   16 

Förslag till förordning 
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Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Samordnad kontroll av webbplatser 

för e-handel (gemensamma 

marknadskontroller eller s.k. sweeps) är en 

annan form av samordning av 

genomdrivandet som har visat sig vara ett 

effektivt vapen mot överträdelser som bör 

bibehållas och förstärkas i framtiden. 

(18) Samordnad kontroll av webbplatser 

för e-handel (gemensamma 

marknadskontroller eller s.k. sweeps) är en 

annan form av samordning av 

genomdrivandet som har visat sig vara ett 

effektivt vapen mot överträdelser som bör 

bibehållas och förstärkas i framtiden, bland 

annat genom att utöka dess tillämpning 

till sektorer offline. 

 

Ändringsförslag   17 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Utbredda överträdelser med en 

unionsdimension kan orsaka omfattande 

skada för ett flertal av konsumenterna i 

unionen. De kräver därför ett särskilt 

samordningsförfarande på unionsnivå 

med kommissionen som obligatorisk 

samordnare. För att säkerställa att 

förfarandet inleds vid en läglig tidpunkt 
och på ett konsekvent och effektivt sätt 

samt att villkoren kontrolleras på ett 

enhetligt sätt, bör kommissionen ansvara 

för att kontrollera huruvida villkoren för att 

inleda ett förfarande är uppfyllda. Bevis 

och uppgifter som samlas in under de 

gemensamma insatserna bör utan hinder 

kunna användas vid nationella förfaranden 

när så krävs. 

(19) Vid utbredda överträdelser med en 

unionsdimension som kan orsaka skada för 

konsumenters kollektiva intressen i en 

majoritet av medlemsstaterna bör 
kommissionen inleda och förvalta ett 

samordningsförfarande på unionsnivå. 
För att säkerställa enhetlighet i 

förfarandet bör kommissionen ansvara för 

att kontrollera huruvida villkoren för att 

inleda ett förfarande är uppfyllda. Bevis 

och uppgifter som samlas in under de 

samordnade insatserna bör utan hinder 

kunna användas vid nationella förfaranden 

när så krävs. 

 

Ändringsförslag   18 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) I samband med utbredda (20) I samband med överträdelser, 
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överträdelser och utbredda överträdelser 

med en unionsdimension bör de berörda 

näringsidkarnas rätt till försvar respekteras. 

Detta förutsätter i synnerhet att 

näringsidkaren har rätt att bli hörd och att 

använda det språk som vederbörande själv 

har valt under förfarandet. 

utbredda överträdelser och utbredda 

överträdelser med en unionsdimension bör 

tillgången till rättslig prövning och de 

berörda näringsidkarnas rätt till försvar 

respekteras. Bland annat förutsätter detta i 

synnerhet att näringsidkaren har rätt att bli 

hörd och att använda det språk som 

vederbörande själv har valt under 

förfarandet. 

 

Ändringsförslag   19 

Förslag till förordning 

Skäl 22a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22a) I syfte att analysera utvecklingen 

på detta område för genomdrivande av 

konsumentskyddslagstiftningen och 

förbättra samarbetsnätverken bör 

kommissionen lämna regelbundna 

offentliga rapporter som innehåller 

statistik och sammanfattar utvecklingen 

på området för genomdrivande av 

konsumentskyddslagstiftningen, som 

insamlats inom ramen för det samarbete 

som föreskrivs i denna förordning. 

 

Ändringsförslag   20 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Data om konsumentklagomål kan 

hjälpa beslutsfattare på nationell nivå och 

unionsnivå att bedöma hur 

konsumentmarknaderna fungerar och att 

upptäcka överträdelser. I syfte att 

underlätta utbytet av sådana data på 

unionsnivå har kommissionen antagit en 

rekommendation om användning av en 

harmoniserad metod för klassificering och 

rapportering av klagomål och förfrågningar 

från konsumenter62. Denna 

(25) Data om konsumentklagomål kan 

hjälpa beslutsfattare på nationell nivå och 

unionsnivå att bedöma hur 

konsumentmarknaderna fungerar och att 

upptäcka överträdelser eller risker för 

överträdelser. I syfte att underlätta utbytet 

av sådana data på unionsnivå har 

kommissionen antagit en rekommendation 

om användning av en harmoniserad metod 

för klassificering och rapportering av 

klagomål och förfrågningar från 
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rekommendation bör genomföras för att 

fullt ut stödja samarbetet när det gäller 

genomdrivande inom unionen och 

underlätta upptäckt av överträdelser inom 

unionen och utbredda överträdelser. 

konsumenter62. Medlemsstaterna bör 

genomföra denna rekommendation för att 

fullt ut stödja och uppmuntra det 

gränsöverskridande samarbetet när det 

gäller genomdrivande inom unionen och 

underlätta upptäckt av överträdelser inom 

unionen och utbredda överträdelser.  

_________________ _________________ 

62 Kommissionens rekommendation om 

användning av en harmoniserad metod för 

klassificering av klagomål och 

förfrågningar från konsumenter 

(2010/304/EU, EUT L 136, 2.6. 2010, s. 

1). 

62 Kommissionens rekommendation om 

användning av en harmoniserad metod för 

klassificering av klagomål och 

förfrågningar från konsumenter 

(2010/304/EU, EUT L 136, 2.6. 2010, s. 

1). 

 

Ändringsförslag   21 

Förslag till förordning 

Skäl 29a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (29a) Det europeiska 

småmålsförfarandet bör främjas som ett 

alternativ till de förfaranden som redan 

regleras i medlemsstaternas lagstiftning. 

En dom som meddelas i det europeiska 

småmålsförfarandet erkänns och kan 

verkställas i alla andra medlemsstater 

utan att det behövs någon 

verkställighetsförklaring. Detta är ett 

billigt och enkelt förfarande för 

gränsöverskridande fordringar på 

privaträttens område. 

 

Ändringsförslag   22 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) Denna förordning står i 

överensstämmelse med de grundläggande 

rättigheter och principer som erkänns 

särskilt i Europeiska unionens stadga om 

(35) Denna förordning står i 

överensstämmelse med de grundläggande 

rättigheter och principer som erkänns 

särskilt i Europeiska unionens stadga om 
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de grundläggande rättigheterna70. Denna 

förordning bör således tolkas och tillämpas 

med beaktande av dessa rättigheter och 

principer. När de utövar 

minimibefogenheter enligt denna 

förordning bör de behöriga myndigheterna 

göra en lämplig avvägning mellan de 

intressen som skyddas av de 

grundläggande rättigheterna, såsom en hög 

konsumentskyddsnivå, näringsfrihet och 

informationsfrihet. 

de grundläggande rättigheterna70. Denna 

förordning bör således tolkas och tillämpas 

med beaktande av dessa rättigheter och 

principer. När de utövar 

minimibefogenheter enligt denna 

förordning bör de behöriga myndigheterna 

garantera att proportionalitetsprincipen 

respekteras och göra en lämplig avvägning 

mellan de intressen som skyddas av de 

grundläggande rättigheterna, såsom en hög 

konsumentskyddsnivå, näringsfrihet, 

yttrandefrihet och informationsfrihet. 

_________________ _________________ 

70 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1. 70 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1. 

 

Ändringsförslag   23 

Förslag till förordning 

Skäl 35a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (35a) Denna förordning bör tolkas och 

tillämpas i full överensstämmelse med 

unionsbestämmelserna om skydd och 

behandling av personuppgifter. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 8a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. Denna förordning påverkar inte 

möjligheten att vidta privata 

beivrandeåtgärder och väcka 

skadeståndstalan enligt nationell rätt. 

 

Ändringsförslag   25 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 8b (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8b. Denna förordning står i 

överensstämmelse med de grundläggande 

rättigheter och principer som erkänns 

särskilt i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna. 

 

Ändringsförslag   26 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(i) skada på konsumenters kollektiva 

intressen: faktisk eller potentiell skada på 

intressena för ett antal konsumenter som 

berörs av överträdelser inom unionen eller 

utbredda överträdelser;  sådan skada ska 

anses föreligga särskilt om överträdelsen 

potentiellt eller faktiskt har skadat, skadar 

eller sannolikt kan skada ett betydande 

antal konsumenter i en likartad situation.  

(i) skada på konsumenters kollektiva 

intressen: faktisk eller potentiell skada på 

intressena för ett rimligt antal konsumenter 

som berörs av överträdelser inom unionen 

eller utbredda överträdelser; sådan skada 

ska anses föreligga särskilt om 

överträdelsen potentiellt eller faktiskt har 

skadat, skadar eller sannolikt kan skada ett 

rimligt antal konsumenter i en likartad 

situation. 

 

Ändringsförslag   27 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De behöriga myndigheterna får 

utreda överträdelser som avses i artikel 2 

och förbjuda näringsidkare att begå sådana 

överträdelser i framtiden. De behöriga 

myndigheterna får ålägga sanktioner för 

sådana överträdelser inom fem år från det 

att överträdelsen upphörde. 

1. De behöriga myndigheterna får 

utreda överträdelser som avses i artikel 2 

och förbjuda näringsidkare att begå sådana 

överträdelser i framtiden. De behöriga 

myndigheterna får utnyttja de 

befogenheter som avses i artikel 8.2 m, n 

och o inom en period på fem år från det att 

överträdelsen upphörde. 

 

Ändringsförslag   28 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Preskriptionstiden för åläggande av 

sanktioner ska börja löpa den dag då 

överträdelsen upphörde. 

2. Preskriptionstiden för utövande av 

de befogenheter som avses i punkt 1 ska 

börja löpa den dag då överträdelsen 

upphörde. 

 

Ändringsförslag   29 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Varje åtgärd som den behöriga 

myndigheten vidtar i samband med 

förfaranden för att utreda eller beivra 

överträdelsen ska leda till att 

preskriptionstiden för åläggande av 

sanktioner upphör att löpa till dess att ett 

slutligt beslut i ärendet har fattats. 

Preskriptionstiden för åläggande av 

sanktioner ska upphöra att löpa under den 

tid då den behöriga myndighetens beslut, 

föreläggande eller annan åtgärd är föremål 

för domstolsförfaranden. 

3. Varje åtgärd som den behöriga 

myndigheten vidtar i samband med 

förfaranden för att utreda eller beivra 

överträdelsen ska leda till att 

preskriptionstiden för utövande av de 

befogenheter som avses i punkt 1 upphör 

att löpa till dess att ett slutligt beslut i 

ärendet har fattats. Preskriptionstiden för 

utövande av de befogenheter som avses i 

punkt 1 ska upphöra att löpa under den tid 

då den behöriga myndighetens beslut, 

föreläggande eller annan åtgärd är föremål 

för domstolsförfaranden. 

 

Ändringsförslag   30 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Medlemsstaterna ska se till att 

behöriga myndigheter och centrala 

kontaktpunkter har de adekvata resurser 

som krävs för att tillämpa denna förordning 

och för att effektivt utnyttja sina 

befogenheter enligt artikel 8, inbegripet 

tillräckliga ekonomiska och andra resurser, 

sakkunskap, förfaranden och andra 

arrangemang. 

5. Medlemsstaterna ska se till att 

behöriga myndigheter och centrala 

kontaktpunkter har de resurser som krävs 

och är tillräckliga för att tillämpa denna 

förordning och för att effektivt utnyttja sina 

befogenheter enligt artikel 8, inbegripet 

ekonomiska och andra resurser, 

sakkunskap, förfaranden och andra 

arrangemang. 
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Ändringsförslag   31 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje behörig myndighet ska ha de 

utrednings- och 

genomdrivandebefogenheter som den 

behöver för att tillämpa denna förordning 

och ska utöva dessa i enlighet med denna 

förordning och nationell rätt. 

1. Varje behörig myndighet ska ha de 

utrednings- och 

genomdrivandebefogenheter och resurser 

som behövs för att tillämpa denna 

förordning och ska utöva dessa i enlighet 

med denna förordning och nationell rätt. 

 

Ändringsförslag   32 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Varje behörig myndighet ska ha 

åtminstone följande befogenheter och 

utöva dessa på de villkor som anges i 

artikel 9 för att 

2. Varje behörig myndighet ska, i 

syfte att fullgöra de uppdrag som den 

tilldelas enligt denna förordning, ha 

åtminstone följande befogenheter och 

utöva dessa på de villkor som anges i 

artikel 9 för att 

 

Ändringsförslag   33 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) begära att varje fysisk eller juridisk 

person, inklusive banker, 

internetleverantörer, domänregister och 

domänregistratorer samt 

värdtjänstleverantörer tillhandahåller alla 

relevanta uppgifter, data eller handlingar, 

oavsett format eller form och oberoende av 

på vilket medium eller på vilken plats de 

lagras, i syfte att bland annat identifiera 

och följa finansiella flöden och dataflöden, 

eller i syfte att fastställa identiteten hos 

personer som är involverade i finansiella 

(b) begära, i enlighet med unionens 

dataskyddsbestämmelser och i full 

överensstämmelse med respekten för 

rätten till integritet och uppgiftsskydd i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, att varje 

fysisk eller juridisk person, inklusive 

banker, internetleverantörer, 

betaltjänstleverantörer, domänregister och 

domänregistratorer samt 

värdtjänstleverantörer tillhandahåller alla 

relevanta uppgifter, data eller handlingar, 
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flöden och dataflöden, samt 

bankkontouppgifter och uppgifter om 

ägande av webbplatser, 

oavsett format eller form och oberoende av 

på vilket medium eller på vilken plats de 

lagras, bland annat i syfte att identifiera 

och följa finansiella flöden och dataflöden, 

eller i syfte att fastställa identiteten hos 

personer som är involverade i finansiella 

flöden och dataflöden, samt 

bankkontouppgifter och uppgifter om 

ägande av webbplatser, förutsatt att 

ifrågavarande uppgifter, data eller 

handlingar är relevanta för utredningen, 

 

Ändringsförslag   34 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) begära att varje offentlig 

myndighet, offentligt organ eller offentlig 

enhet i den behöriga myndighetens 

medlemsstat tillhandahåller alla relevanta 

uppgifter, data eller handlingar, oavsett 

format eller form och oberoende av på 

vilket medium eller var de lagras, i syfte att 

bland annat identifiera och följa 

finansiella flöden och dataflöden, eller i 

syfte att fastställa identiteten hos personer 

som är involverade i finansiella flöden och 

dataflöden, samt bankkontouppgifter och 

uppgifter om ägande av webbplatser, 

(c) begära att varje offentlig 

myndighet, offentligt organ eller offentlig 

enhet i den behöriga myndighetens 

medlemsstat tillhandahåller alla relevanta 

uppgifter, data eller handlingar, oavsett 

format eller form och oberoende av på 

vilket medium eller var de lagras, i syfte att 

identifiera och följa finansiella flöden och 

dataflöden, eller i syfte att fastställa 

identiteten hos personer som är involverade 

i finansiella flöden och dataflöden, samt 

bankkontouppgifter och uppgifter om 

ägande av webbplatser, förutsatt att 

ifrågavarande uppgifter, data eller 

handlingar är relevanta för utredningen, 

 

Ändringsförslag   35 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led g 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) besluta om interimistiska åtgärder 

för att förebygga risken för allvarlig och 

irreparabel skada för konsumenter, särskilt 

när det gäller att tillfälligt upphäva en 

webbplats, domän eller liknande digital 

(g) besluta om interimistiska åtgärder 

för att förebygga risken för allvarlig och 

irreparabel skada för konsumenter, särskilt 

åtgärder där man begär att 

värdtjänstleverantörer tillfälligt upphäver 
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plats, tjänst eller konto, en webbplats, en tjänst eller ett konto eller 

begär att domänregister och 

domänregistratorer för en specifik 

tidsperiod lägger ett fullt kvalificerat 

domännamn på is, förutsatt att eventuella 

åtgärder som vidtas för att begränsa 

distribution på nätet eller 

tillgängliggörande av innehåll på annat 

sätt för allmänheten är förenliga med 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och 

begränsas till vad som är nödvändigt och 

proportionerligt, 

 

Ändringsförslag   36 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led l 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(l) stänga en webbplats, domän eller 

liknande digital plats, tjänst eller konto 

eller en del av denna, inklusive genom att 

anmoda en tredje part eller en annan 

offentlig myndighet att genomföra sådana 

åtgärder, 

(l) begära, om näringsidkaren inte 

ger effektiv respons inom rimlig tid på de 

behöriga myndigheternas skriftliga 

begäran om upphörande av en 

överträdelse, att en värdtjänstleverantör 

stänger en webbplats, en tjänst eller ett 

konto eller en del därav, eller att ett 

domänregister eller en domänregistrator 

raderar ett fullt kvalificerat domännamn 

samt tillåter den behöriga myndigheten att 

registrera detta; stänga en webbplats, en 

domän eller en liknande digital plats eller 

tjänst eller ett liknande digitalt konto eller 

en del därav, förutsatt att alla åtgärder 

som vidtas för att begränsa distribution på 

nätet eller tillgängliggörande på annat 

sätt för allmänheten av innehåll är 

förenliga med Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna, begränsas till vad som är 

nödvändigt och proportionerligt och 

verkställs på grundval av 

förhandstillstånd av domstol. 
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Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De behöriga myndigheterna ska 

utöva de befogenheter som anges i artikel 8 

i enlighet med denna förordning och 

nationell lagstiftning antingen 

1. De behöriga myndigheterna ska 

utöva de befogenheter som anges i artikel 8 

i enlighet med denna förordning och 

nationell lagstiftning och i 

överensstämmelse med Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna antingen 

 

Ändringsförslag   38 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får anta 

genomförandeakter som fastställer 

villkoren för genomförandet och 

utövandet av behöriga myndigheters 

minimibefogenheter som avses i artikel 8. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 48.2. 

utgår 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 10a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 10a 

 Skydd av personuppgifter 

 Tillämpningen av denna förordning ska 

vara fullt förenlig med bestämmelserna 

om skydd av personuppgifter i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG1a och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/6791b. 
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 ___________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 

281, 23.11.1995, s. 31). 

 1b Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av 

den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

 

Ändringsförslag   40 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En anmodad myndighet ska, på 

begäran av en ansökande myndighet, 

lämna all relevant information som krävs 

för att fastställa om en överträdelse inom 

unionen har ägt rum och för att få denna 

överträdelse att upphöra. Den anmodade 

myndigheten ska utan dröjsmål underrätta 

kommissionen om begäran om information 

och svaret på denna. 

1. En anmodad myndighet ska, på 

begäran av en ansökande myndighet, utan 

dröjsmål, men under alla omständigheter 

inom 14 dagar, lämna all relevant 

information som krävs till den ansökande 

myndigheten för att fastställa om en 

överträdelse inom unionen har ägt rum och 

för att få denna överträdelse att upphöra. 

Den anmodade myndigheten ska utan 

dröjsmål underrätta kommissionen om 

begäran om information och svaret på 

denna. 

 

Ändringsförslag   41 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En anmodad myndighet ska, på 

begäran av en ansökande myndighet, vidta 

1. En anmodad myndighet ska utan 

onödigt dröjsmål, på begäran av en 
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alla åtgärder som krävs för att få till stånd 

ett upphörande av eller ett förbud mot 

överträdelsen inom unionen, inklusive 

ålägga sanktioner och beordra eller 

underlätta kompensation till konsumenter 

för skada som överträdelsen har orsakat. 

ansökande myndighet, vidta alla åtgärder 

som krävs för att få till stånd ett 

upphörande av eller ett förbud mot 

överträdelsen inom unionen, inklusive 

ålägga sanktioner och beordra eller 

underlätta kompensation till konsumenter 

för skada som överträdelsen har orsakat. 

 

Ändringsförslag   42 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I en begäran om ömsesidigt bistånd 

ska den ansökande myndigheten lämna 

tillräcklig information för att den 

anmodade myndigheten ska kunna 

tillmötesgå begäran, inbegripet sådana 

nödvändiga bevis som endast kan erhållas i 

den ansökande myndighetens medlemsstat. 

1. I en begäran om ömsesidigt bistånd 

ska den ansökande myndigheten lämna all 

relevant information för att den anmodade 

myndigheten ska kunna tillmötesgå 

begäran, inbegripet sådana nödvändiga 

bevis som endast kan erhållas i den 

ansökande myndighetens medlemsstat. 

 

Ändringsförslag   43 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Den anmodade myndigheten anser 

att den ansökande myndigheten inte har 

lämnat tillräcklig information enligt artikel 

12.1. 

(c) Den anmodade myndigheten anser 

att den ansökande myndigheten inte har 

lämnat all relevant information enligt 

artikel 12.1. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. När så är lämpligt, och utan att det 

påverkar tillämpningen av reglerna om 

tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 

41, får de berörda behöriga myndigheterna 

4. När så är lämpligt, och utan att det 

påverkar tillämpningen av reglerna om 

tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 

41, får de berörda behöriga myndigheterna 
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besluta att offentliggöra den gemensamma 

ståndpunkten eller delar av denna på sina 

webbplatser och på kommissionens 

webbplats samt inhämta synpunkter från 

andra berörda parter. 

besluta att offentliggöra den gemensamma 

ståndpunkten eller delar av denna på sina 

webbplatser och på kommissionens 

webbplats samt inhämta synpunkter från 

andra berörda parter, däribland 

konsument- och 

näringsidkarorganisationer. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om näringsidkaren föreslår 

åtaganden får de berörda behöriga 

myndigheterna, när så är lämpligt, 

offentliggöra de föreslagna åtagandena på 

sina webbplatser eller, i lämpliga fall, på 

kommissionens webbplats, i syfte att 

inhämta synpunkter från andra berörda 

parter och för att kontrollera huruvida 

åtagandena är tillräckliga för att få 

överträdelsen att upphöra och att 

kompensera konsumenter. 

2. Om näringsidkaren föreslår 

åtaganden får de berörda behöriga 

myndigheterna, när så är lämpligt, 

offentliggöra de föreslagna åtagandena på 

sina webbplatser eller, i lämpliga fall, på 

kommissionens webbplats, i syfte att 

inhämta synpunkter från andra berörda 

parter och för att kontrollera huruvida 

åtagandena är tillräckliga för att få 

överträdelsen att upphöra och att 

kompensera konsumenter. De behöriga 

myndigheterna får även samråda med 

konsument- och 

näringsidkarorganisationer. 

 

Ändringsförslag   46 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De berörda behöriga myndigheterna 

får utse en enda behörig myndighet till att 

vidta beivrandeåtgärder på andra behöriga 

myndigheters vägnar i syfte att få till stånd 

ett upphörande av eller ett förbud mot den 

utbredda överträdelsen, säkerställa 

kompensation till konsumenter eller ålägga 

sanktioner. När de behöriga myndigheterna 

utser en behörig myndighet till att vidta 

beivrandeåtgärder, ska de beakta var den 

3. De berörda behöriga myndigheterna 

får utse en enda behörig myndighet till att 

vidta beivrandeåtgärder på andra behöriga 

myndigheters vägnar i syfte att få till stånd 

ett upphörande av eller ett förbud mot den 

utbredda överträdelsen, säkerställa 

kompensation till konsumenter eller ålägga 

sanktioner. När de behöriga myndigheterna 

utser en behörig myndighet till att vidta 

beivrandeåtgärder, ska de beakta var den 
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berörda näringsidkaren är lokaliserad. Så 

snart den behöriga myndigheten har utsetts 

av övriga berörda behöriga myndigheter till 

att vidta beivrandeåtgärder, ska den vara 

behörig att handla på vägnar av 

konsumenterna i varje sådan medlemsstat 

som om de hade varit dess egna 

konsumenter. 

berörda överträdelsen är lokaliserad. Så 

snart den behöriga myndigheten har utsetts 

av övriga berörda behöriga myndigheter till 

att vidta beivrandeåtgärder, ska den vara 

behörig att handla på vägnar av 

konsumenterna i varje sådan medlemsstat 

som om de hade varit dess egna 

konsumenter. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De behöriga myndigheterna får 

besluta att vidta beivrandeåtgärder 

samtidigt i alla eller vissa av de 

medlemsstater som berörs av den utbredda 

överträdelsen. I sådana fall ska de behöriga 

myndigheterna säkerställa att dessa 

beivrandeåtgärder inleds samtidigt i alla 

berörda medlemsstater. 

4. De behöriga myndigheterna får 

besluta att vidta lämpliga och 

ändamålsenliga beivrandeåtgärder 

samtidigt i alla eller vissa av de 

medlemsstater som berörs av den utbredda 

överträdelsen. I sådana fall ska de behöriga 

myndigheterna säkerställa att dessa 

beivrandeåtgärder inleds samtidigt i alla 

berörda medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Avslutande av samordnade insatser Upphörande av samordnade insatser 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 19a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 19a 

 Uppföljningsinformation 
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 Den samordnande myndigheten ska utan 

dröjsmål underrätta kommissionen och de 

behöriga myndigheterna i de berörda 

medlemsstaterna i de fall då överträdelsen 

inträffar på nytt och fler åtgärder ska 

vidtas. Samordningen får i så fall ske 

utan att det inleds något nytt förfarande 

för samordnade åtgärder. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om det finns en skälig misstanke 

om att en utbredd överträdelse har skadat, 

skadar eller sannolikt kommer att skada 

konsumenter i minst tre fjärdedelar av 

medlemsstaterna som tillsammans svarar 

för minst tre fjärdedelar av unionens 

befolkning (nedan kallade omfattande 

överträdelser med en unionsdimension) ska 

kommissionen inleda en gemensam insats. 

För detta ändamål får kommissionen 

begära nödvändig information eller 

handlingar från de behöriga 

myndigheterna. 

1. Om det finns en skälig misstanke 

om att en utbredd överträdelse har skadat, 

skadar eller sannolikt kommer att skada 

konsumenter i en majoritet av 

medlemsstaterna som tillsammans svarar 

för minst en tredjedel av unionens 

befolkning (nedan kallade omfattande 

överträdelser med en unionsdimension) ska 

kommissionen inleda en gemensam insats 

för att bistå de behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna och samarbeta med dem 

i syfte att skydda konsumenternas 

intressen i unionen i de fall då den 

föreslagna insatsen inte i tillräcklig 

utsträckning kan genomföras av 

medlemsstaterna samt för att se till att 

unionens konsumentskyddslagar 

genomdrivs på rätt sätt i unionen. För 

detta ändamål får kommissionen begära 

nödvändig information eller handlingar 

från de behöriga myndigheterna. 

 

Ändringsförslag   51 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 3 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. En behörig myndighet får avböja 

medverkan i gemensamma insatser på 

3. En behörig myndighet får avböja 

medverkan i gemensamma insatser om en 
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någon av följande grunder: slutlig dom redan har meddelats eller ett 

slutligt administrativt beslut redan har 

antagits med avseende på samma 

överträdelse mot samma näringsidkare i 

den medlemsstaten. Om den behöriga 

myndigheten beslutar att avböja 

medverkan i sådana insatser ska den ange 

skälen till detta beslut. 

 

Ändringsförslag   52 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 3 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Rättsliga förfaranden redan har 

inletts med avseende på samma 

överträdelse mot samma näringsidkare i 

den medlemsstaten. 

utgår 

 

Ändringsförslag   53 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 3 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En slutlig dom eller ett slutligt 

administrativt beslut har redan meddelats 

med avseende på samma överträdelse mot 

samma näringsidkare i den 

medlemsstaten. 

utgår 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om en behörig myndighet, efter att 

ha delgivits beslutet om att inleda den 

gemensamma insatsen enligt punkt 2, 

beslutar att inte delta i denna, ska den utan 

dröjsmål underrätta kommissionen och 

4. Om en behörig myndighet, efter att 

ha delgivits beslutet om att inleda den 

gemensamma insatsen enligt punkt 2, 

beslutar att inte delta i denna, ska den utan 

dröjsmål underrätta kommissionen och 



 

PE595.729v03-00 28/39 AD\1119602SV.docx 

SV 

övriga behöriga myndigheter om sitt beslut 

och ange skälen till detta i enlighet med 

punkt 3 och tillhandahålla nödvändiga 

styrkande handlingar. 

övriga behöriga myndigheter om sitt beslut 

och skriftligen ange skälen till detta beslut 

i enlighet med punkt 3 och tillhandahålla 

nödvändiga styrkande handlingar. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När så är lämpligt, och utan att det 

påverkar tillämpningen av reglerna om 

tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 

41, får de behöriga myndigheterna besluta 

att offentliggöra den gemensamma 

ståndpunkten eller delar av denna på sina 

webbplatser och på kommissionens 

webbplats eller där det annars är lämpligt, 

för att inhämta synpunkter från andra 

berörda parter. 

3. När så är lämpligt, och utan att det 

påverkar tillämpningen av reglerna om 

tystnadsplikt och affärshemligheter i artikel 

41, ska de behöriga myndigheterna 

offentliggöra den gemensamma 

ståndpunkten eller delar av denna på sina 

webbplatser och på kommissionens 

webbplats eller där det annars är lämpligt, 

för att inhämta synpunkter från andra 

berörda parter, däribland konsument- och 

näringsidkarorganisationer. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om näringsidkaren föreslår 

åtaganden får de berörda behöriga 

myndigheterna, när så är lämpligt, 

offentliggöra de föreslagna åtagandena på 

sina webbplatser och på kommissionens 

webbplats i syfte att inhämta synpunkter 

från andra berörda parter och för att 

kontrollera huruvida åtagandena är 

tillräckliga för att få överträdelsen att 

upphöra och att kompensera konsumenter. 

2. Om näringsidkaren föreslår 

åtaganden får de berörda behöriga 

myndigheterna, när så är lämpligt, 

offentliggöra de föreslagna åtagandena på 

sina webbplatser och på kommissionens 

webbplats i syfte att inhämta synpunkter 

från andra berörda parter, däribland 

konsument- och 

näringsidkarorganisationer, och för att 

kontrollera huruvida åtagandena är 

tillräckliga för att få överträdelsen att 

upphöra och att kompensera konsumenter. 

 

Ändringsförslag   57 
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Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Så snart en behörig myndighet har 

utsetts av övriga berörda behöriga 

myndigheter till att vidta 

beivrandeåtgärder, ska den vara behörig att 

företräda varje medlemsstats konsumenter 

som om de hade varit dess egna 

konsumenter. När de behöriga 

myndigheterna utser en behörig myndighet 

till att vidta beivrandeåtgärder, ska de 

beakta var den berörda näringsidkaren är 

lokaliserad. 

2. Så snart en behörig myndighet har 

utsetts av övriga berörda behöriga 

myndigheter till att vidta 

beivrandeåtgärder, ska den vara behörig att 

företräda varje medlemsstats konsumenter 

som om de hade varit dess egna 

konsumenter. När de behöriga 

myndigheterna utser en behörig myndighet 

till att vidta beivrandeåtgärder, ska de 

beakta var den berörda överträdelsen är 

lokaliserad samt även hela tiden beakta 

skyddet av konsumenternas intressen. 

 

Ändringsförslag   58 

Förslag till förordning 

Artikel 34a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 34a 

 Andra förfaranden för 

förvarningsmekanismer 

 1.  Om laboratorieprovningarna eller 

de tekniska bedömningarna inte bekräftar 

de faktorer som utlöste förvarningen ska 

de behöriga myndigheterna eller 

kommissionen, beroende på vad som är 

lämpligt, utan dröjsmål gå vidare med att 

vidta alla de åtgärder som krävs för att 

avhjälpa saken och återupprätta balansen 

på den inre marknaden och/eller i den 

marknadssektor där näringsidkaren är 

verksam, för att skydda näringsidkaren 

och undvika att dennes intressen skadas. 

 I detta sammanhang ska de behöriga 

myndigheterna eller kommissionen, 

beroende på vad som är lämpligt, 

informera konsumenterna så snart som 

möjligt efter att en falsk förvarning har 

fastställts som en sådan.  
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 2.  Där näringsidkarens intressen till 

följd av detta skadas ska de behöriga 

myndigheterna eller kommissionen, 

beroende på vad som är lämpligt, vidta 

åtgärder för att kompensera denne. 

 3.  De åtgärder som vidtas för att 

kompensera näringsidkaren bör i 

synnerhet syfta till att återupprätta dennes 

trovärdighet i den marknadssektor/de 

marknadssektorer där näringsidkaren är 

verksam och/eller på den inre marknaden, 

där så behövs. 

 

Ändringsförslag   59 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utsedda organ och europeiska 

konsumentcentrum ska delta i den 

förvarningsmekanism som anges i artikel 

34. Medlemsstaterna ska utse 

konsumentskyddsorganisationer och 

konsumentförbund samt andra organ, 

såsom näringsidkarförbund, med lämplig 

expertis och berättigat intresse av 

konsumentskydd vilka ska delta i 

förvarningsmekanismen. Medlemsstaterna 

ska utan dröjsmål underrätta kommissionen 

om dessa organ. 

1. Utsedda organ och europeiska 

konsumentcentrum på nationell nivå och 

unionsnivå ska delta i den 

förvarningsmekanism som anges i artikel 

34. Medlemsstaterna ska utse 

konsumentskyddsorganisationer och 

konsumentförbund samt andra organ, 

såsom näringsidkarförbund, med lämplig 

expertis och berättigat intresse av 

konsumentskydd vilka ska delta i 

förvarningsmekanismen. Medlemsstaterna 

ska utan dröjsmål underrätta kommissionen 

om dessa organ. 

 

Ändringsförslag   60 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De externa förvarningarna ska 

endast vara ”för kännedom”. De behöriga 

myndigheterna ska inte vara skyldiga att 

inleda ett förfarande eller göra någon 

annan insats som svar på förvarningar och 

information som lämnas av dessa enheter. 

4. De externa förvarningarna ska 

främst vara ”för kännedom” och ska 

innebära att de behöriga myndigheterna 

måste kontrollera huruvida de baseras på 

rimliga skäl till misstanke i enlighet med 

artikel 34.1. De behöriga myndigheterna 
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Organ som ger externa förvarningar ska 

säkerställa att informationen är korrekt, 

uppdaterad och exakt och ska utan 

dröjsmål korrigera inlagd information eller 

återkalla den om så behövs. För detta 

ändamål ska de ha tillgång till den 

information som de har tillhandahållit, med 

förbehåll för de begränsningar som anges i 

artiklarna 41 och 43. 

ska inte vara skyldiga att vidta 

beivrandeåtgärder eller göra någon annan 

insats som svar på information som lämnas 

av de enheter som ger externa 

förvarningar enligt artikel 35.3. Organ 

som ger externa förvarningar ska 

säkerställa att informationen är korrekt, 

uppdaterad och exakt och ska utan 

dröjsmål korrigera eventuella fel i inlagd 

information eller återkalla denna 

information om så behövs. För detta 

ändamål ska de ha tillgång till den 

information som de har tillhandahållit, med 

förbehåll för de begränsningar som anges i 

artiklarna 41 och 43. De ska också 

underrättas om alla uppföljningsåtgärder 

som vidtas av den berörda behöriga 

myndigheten i samband med externa 

förvarningar, eller om avsaknaden av 

någon åtgärd, i det senare fallet åtföljt av 

skäl till varför förvarningen inte ledde till 

någon åtgärd. Den behöriga 

myndighetens underrättande om vilka 

åtgärder som vidtagits eller om 

avsaknaden av åtgärder ska vara förenligt 

med behovet att slå vakt om 

konfidentialiteten i utredningen. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Om så är relevant ska de enheter 

som avses i punkterna 1 och 2 rådfrågas 

och deras ståndpunkt beaktas vid 

prioriteringen av beivrandeåtgärderna. 

 

Ändringsförslag   62 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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5. Kommissionen får anta 

genomförandeakter med närmare 

bestämmelser om utseende och deltagande 

av andra organ i förvarningsmekanismen. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 48.2. 

5. Kommissionen får anta 

genomförandeakter med fastställande av 

närmare bestämmelser om utseende och 

deltagande av konsumentorganisationer 

och konsumentförbund samt 

näringsidkarförbund i 

förvarningsmekanismen och metoder för 

underrättelse av eventuella vidtagna 

uppföljningsåtgärder i samband med 

externa förvarningar, eller om avsaknad 

av någon åtgärd. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 48.2. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 41 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utan hinder av punkt 2 får de 

behöriga myndigheterna använda och 

offentliggöra den information som krävs 

3. Utan hinder av punkt 2 och 

förutsatt att de grundläggande 

rättigheterna – såsom rätten till integritet 

och skydd av personuppgifter samt 

unionsbestämmelserna om skydd och 

behandling av personuppgifter – 

respekteras fullt ut, får de behöriga 

myndigheterna använda och offentliggöra 

den information som krävs 

 

Ändringsförslag   64 

Förslag till förordning 

Artikel 41 – punkt 3 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) i allmänt intresse, t.ex. allmän 

säkerhet, konsumentskydd, folkhälsa och 

miljöskydd. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 
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Artikel 42 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Bevis, handlingar, uppgifter, 

förklaringar och utredningsresultat som 

tillhandahållits av en behörig myndighet i 

en medlemsstat i enlighet med artikel 8 får 

utan vidare formaliteter användas för 

förfaranden som inleds enligt denna 

förordning av behöriga myndigheter i 

andra medlemsstater. 

2. Bevis, handlingar, uppgifter, 

förklaringar och utredningsresultat som 

tillhandahållits av en behörig myndighet i 

en medlemsstat i enlighet med artikel 8 får 

användas för förfaranden som inleds enligt 

denna förordning av behöriga myndigheter 

i andra medlemsstater, förutsatt att 

konsumenternas grundläggande 

rättigheter respekteras fullt ut. 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[Senast den xx/xx/20xx, och inte senare än 

sju år från det att den började gälla] ska 

kommissionen lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet och rådet om 

tillämpningen av denna förordning. 

[Senast den xx/xx/20xx, och inte senare än 

fem år från det att den började gälla] ska 

kommissionen lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet och rådet om 

tillämpningen av denna förordning. 

 

Ändringsförslag   67 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rapporten ska innehålla en utvärdering av 

tillämpningen av förordningen, däribland 

en bedömning av effektiviteten i 

genomdrivandet av den lagstiftning som 

skyddar konsumenternas intressen i 

enlighet med denna förordning, och en 

undersökning av bland annat hur 

näringsidkares efterlevnad av de lagar som 

skyddar konsumenternas intressen har 

utvecklats på viktiga konsumentmarknader 

som berörs av gränsöverskridande handel. 

Rapporten ska innehålla en utvärdering av 

tillämpningen av förordningen, däribland 

en bedömning av effektiviteten i 

genomdrivandet av den lagstiftning som 

skyddar konsumenternas intressen i 

enlighet med denna förordning, och en 

undersökning av bland annat hur 

näringsidkares efterlevnad av de lagar som 

skyddar konsumenternas intressen har 

utvecklats på viktiga konsumentmarknader 

som berörs av gränsöverskridande handel. 

Kommissionen ska i synnerhet bedöma 

effektiviteten av följande: 
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Ändringsförslag   68 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – punkt 2 – led a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (a) De befogenheter som ges enligt 

artikel 8. 

 

Ändringsförslag   69 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – punkt 2 – led b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (b) De trösklar som fastställts för 

utbredda överträdelser med en 

unionsdimension. 

 

Ändringsförslag   70 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – punkt 2 – led c (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (c) Systemet för utbyte av information 

om överträdelser enligt artikel 43. 

 

Ändringsförslag   71 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Rapporten ska vid behov åtföljas av 

lagstiftningsförslag. 

 

Ändringsförslag   72 
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Förslag till förordning 

Artikel 50 – punkt 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Senast ... [datum för denna förordnings 

ikraftträdande], och därefter vartannat år, 

ska kommissionen till Europaparlamentet 

och rådet inge en rapport med 

 (a)  en översikt över information och 

utveckling när det gäller genomdrivande 

av konsumentlagstiftning samt statistik 

som utbytts inom ramen för den 

övervakningsmekanism som inrättats 

enligt artikel 33, inbegripet anmälda 

förvarningar och uppföljningsåtgärder 

som vidtagits i samband med externa 

förvarningar, 

 (b)  en översikt över utbredda 

överträdelser och utbredda överträdelser 

med en unionsdimension, med 

specificering av de samordnade åtgärder 

som vidtagits i enlighet med artikel 16, de 

genomdrivandeåtgärder som vidtagits i 

enlighet med artikel 18, de gemensamma 

insatser som inletts i enlighet med artikel 

21 och åtagandena av näringsidkare som 

begått överträdelser och deras resultat 

samt de beivrandeåtgärder som vidtagits i 

enlighet med artikel 25.  

 Rapporten ska vara offentligt tillgänglig 

och ska vid behov innehålla ytterligare 

lagstiftningsförslag eller förslag utan 

lagstiftningskaraktär, för att anpassa den 

befintliga lagstiftningen till den senaste 

tekniska utvecklingen eller möjliga 

framtida företeelser i den digitala miljön. 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 1 

Förordning (EG) nr 2006/2004 

Bilaga – led 24a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 24a. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 924/2009 av den 

16 september 2009 om 

gränsöverskridande betalningar i 

gemenskapen och om upphävande av 

förordning (EG) nr 2560/2001 (EUT L 

266, 9.10.2009, s. 11). 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 1 

Förordning (EG) nr 2006/2004 

Bilaga – led 24b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 24b. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 

mars 2012 om antagande av tekniska och 

affärsmässiga krav för betalningar och 

autogireringar i euro och om ändring av 

förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 

30.3.2012, s. 22). 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 1 

Förordning (EG) nr 2006/2004 

Bilaga – led 24c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 24c. Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 

november 2015 om betaltjänster på den 

inre marknaden, om ändring av 

direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG, 

2013/36/EU samt förordning (EU) nr 

1093/2010 och om upphävande av direktiv 

2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 

35). 
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Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 1 

Förordning (EG) nr 2006/2004 

Bilaga – led 24d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 24d. Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 

2016 om försäkringsdistribution (EUT L 

26, 2.2.2016, s. 19). 

 

Ändringsförslag   77 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 1 

Förordning (EG) nr 2006/2004 

Bilaga – led 24e (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 24e. Europaparlamentets och rådets 

förordning 2017/... om säkerställande av 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online på den inre 

marknaden 

 

Ändringsförslag   78 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 1 

Förordning (EG) nr 2006/2004 

Bilaga – led 24f (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 24f. Europaparlamentets och rådets 

förordning 2017/... om åtgärder mot 

geoblockering och andra former av 

diskriminering på grund av kundernas 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 
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2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 
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