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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over det af Kommissionen foreslåede direktiv om adgang til 
indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser, der skal sikre, at 
medlemsstaterne anvender, gennemfører og håndhæver EU-retten og sikrer borgerne 
tilstrækkelige retsmidler.

Direktivet griber ikke ind i de eksisterende mekanismer med henblik på henholdsvis at 
forbedre eller ændre de direktiver, der er opført i bilag 1, ved hjælp af transport- eller 
rejsearrangører på stedet, men er tænkt som et instrument til at opnå konsensus om 
eksisterende love. I tilfælde af tvist er det op til den kompetente medlemsstats jurisdiktion 
(kompetence fastsættes i henhold til forordning (EF) nr. 44/2001 (Bruxelles I)) at træffe 
afgørelse om, hvorvidt indbringelsen af en sag til varetagelse af forbrugernes kollektive 
interesser er antagelig eller ej.

De sektorspecifikke direktiver tager inden for transport- og turismesektoren hensyn til de 
særlige forhold i de berørte sektorer, såsom fly-, tog- skibs- og pakkerejser, på hvilke 
muligheden for at indbringe en sag til varetagelse af forbrugernes kollektive interesse skal 
finde anvendelse.

Med henblik på at beskytte forbrugerne som helhed finder ordføreren det tvingende 
nødvendigt snarest muligt at revidere og ajourføre de sektorspecifikke direktiver og at tilpasse 
dem til markedsudviklingen. Dette gælder navnlig for direktivet om flypassagerers 
rettigheder. Nærværende forslag til direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse 
af forbrugernes kollektive interesser må på ingen måde fjerne opmærksomheden fra den 
omstændighed, at et lovtillæg om flypassagerers rettigheder er mere end forsinket. Det er 
imidlertid på nuværende tidspunkt endnu ikke muligt at forudse, om der også 12 måneder 
efter ikrafttrædelsen af direktivet om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af 
forbrugernes kollektive interesser vil foreligge en ny version af direktivet, hvorfor 
Kommissionens foreslåede dato for at evaluere, hvorvidt det skal forblive i bilag I, ikke synes 
at være særlig formålstjenlig.

Procedurer for kollektive søgsmålsmekanismer bør ikke tjene til at udføre offentlige opgaver 
som f.eks. retsforfølgelse af skadevoldende adfærd. Udøvelsen af sådanne offentlige opgaver 
bør ikke forlægges til private organisationer, ved at man giver private enheder eksklusiv 
adgang til tilsvarende procedurer.

Direktivet omhandler ikke muligheden for, at konkurrerende procedurer får en blokerende 
virkning på efterfølgende procedurer for indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes 
kollektive interesser. I denne sammenhæng er der behov for en detaljeret analyse og for 
dokumentation for behovet for nye regler med henblik på at undgå, at procedurerne tager 
overhånd på domstolendes, forbrugernes og virksomhedernes bekostning.

Der må ikke være noget incitament til at gennemføre vilkårlige og afpresningsagtige 
procedurer over for virksomhederne med henblik på derigennem at skabe en profitabel 
forretningsmodel.

Ordføreren mener endvidere, at der er behov for forbedringer på følgende områder:

1. Definition af godkendte organer: På dette punkt skal betingelserne strammes, og alle 
betingelser for varigheden af sagerne i de respektive godkendte organer skal være 
gennemskuelige.
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2. "Opt-in-model": Privatretlige sager, indbragt af organer, som ikke har et mandat fra de 
berørte forbrugere, afvises af ordføreren, da et skift væk fra denne "opt-in-model" ikke er i 
overensstemmelse med vores europæiske retstradition. Forudsætningen for et kollektivt 
søgsmål må nødvendigvis være, at forbrugeren har givet sit samtykke til at gøre dennes krav 
gældende, men det må imidlertid antages, at man ved anvendelsen af en "opt-in-model" i 
forbindelse med "bagatelsager" ikke kan forvente at finde bred anerkendelse blandt de 
formodede skadelidte parter, da en eventuel skadeserstatning ikke vil blive ydet direkte til 
dem.

3. Finansiering af godkendte organer: Finansieringen af godkendte organer skal under 
ingen omstændigheder ske ved hjælp af offentlige midler. Her må lighedsprincippet gælde for 
såvel sagsøger som sagsøgte, og der må ikke vælges side. 

4. Advokatsalærer: Sager indbragt af organer har ikke til formål at skabe et incitament 
for at behandle tvister, som er unødvendige for parterne. Medlemsstaterne bør ikke tillade 
advokatsalærer, der er afhængige af sagens udfald. 

5. Straffesager: En eventuel skadeserstatning bør ikke overstige omfanget af en 
afhjælpende foranstaltning, der kunne være opnået ved hjælp af et individuelt søgsmål. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Formålet med dette direktiv er at 
gøre det muligt for godkendte 
organisationer/organer, der repræsenterer 
forbrugernes kollektive interesser, at søge 
genopretning via sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser i tilfælde af 
overtrædelser af EU-retten. De godkendte 
organisationer/organer bør kunne anmode 
om at få bragt en overtrædelse til ophør 
eller få den forbudt og at få fastslået, at der 
forelå en overtrædelse og søge 
genopretning i form af kompensation, 
afhjælpning eller forholdsmæssigt afslag
afhængigt af den nationale lovgivning.

(1) Formålet med dette direktiv er at 
gøre det muligt for godkendte organer, der 
repræsenterer forbrugernes kollektive 
interesser, at søge genopretning via sager 
til varetagelse af forbrugerinteresser i 
tilfælde af overtrædelser af EU-retten. De 
godkendte organer bør kunne anmode om 
at få bragt en overtrædelse til ophør eller få 
den forbudt og at få fastslået, at der forelå 
en overtrædelse og søge genopretning i 
form af kompensation, afhjælpning, 
udskiftning, fjernelse eller et 
forholdsmæssigt prisnedslag, 
kontraktophævelse eller tilbagebetaling af 
den betalte pris afhængigt af den nationale 
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lovgivning.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen har vedtaget forslag 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af forordning (EF) 
nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om 
kompensation og bistand til 
luftfartspassagerer ved boardingafvisning 
og ved aflysning eller lange forsinkelser og 
forordning (EF) nr. 2027/97 om 
luftfartsselskabers erstatningsansvar ved 
luftbefordring af passagerer og deres 
bagage 30 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om jernbanepassagerers 
rettigheder og forpligtelser 31. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser 
om, at Kommissionen et år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse skal vurdere, om 
EU-reglerne for så vidt angår fly- og 
jernbanepassagerers rettigheder sikrer et 
passende forbrugerbeskyttelsesniveau i 
forhold til det, der sikres i dette direktiv, og 
drager de nødvendige konklusioner med 
hensyn til dette direktivs 
anvendelsesområde. 

udgår

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De godkendte 
organisationer/organer bør søge at opnå 
foranstaltninger, der tager sigte på at fjerne 

(16) De godkendte organer bør søge at 
opnå foranstaltninger, der tager sigte på at 
fjerne de fortsatte virkninger af 
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de fortsatte virkninger af overtrædelsen. 
Disse foranstaltninger bør have form af 
afgørelser, som pålægger den 
erhvervsdrivende blandt andet at yde 
kompensation, afhjælpning eller 
udskiftning, give et forholdsmæssigt 
afslag, ophæve kontrakten eller 
tilbagebetale den betalte pris afhængigt af 
situationen og af national lovgivning.

overtrædelsen. Disse foranstaltninger bør 
have form af afgørelser, som pålægger den 
erhvervsdrivende blandt andet at yde 
kompensation, afhjælpning eller 
udskiftning, fjernelse, give et 
forholdsmæssigt afslag, ophæve kontrakten 
eller tilbagebetale den betalte pris 
afhængigt af situationen og af national 
lovgivning.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne kan kræve, at de 
godkendte organisationer/organer 
fremlægger tilstrækkelige oplysninger til at 
understøtte sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser med henblik på 
genopretning, herunder en beskrivelse af 
den gruppe af forbrugere, der er berørt af 
overtrædelsen og spørgsmålene om de 
faktiske og retlige omstændigheder, der 
skal besvares inden for rammerne af 
sagerne til varetagelse af 
forbrugerinteresser. Det skal ikke kræves 
af den godkendte organisation/det 
godkendte organ, at den/det kan udpege 
hver enkelt forbruger, der er berørt af en 
overtrædelse, for at kunne rejse en sag. I 
forbindelse med sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser vil en retsinstans eller 
en forvaltningsmyndighed tidligst muligt i 
sagen skulle kontrollere, om den er egnet 
som en sag til varetagelse af 
forbrugerinteresser i lyset af 
overtrædelsens art og kendetegnene ved de 
tab, de berørte forbrugere har lidt.

(18) Medlemsstaterne kan kræve, at de 
godkendte organer fremlægger 
tilstrækkelige oplysninger til at understøtte 
sager til varetagelse af forbrugerinteresser 
med henblik på genopretning, herunder en 
beskrivelse af den gruppe af forbrugere, 
der er berørt af overtrædelsen og 
spørgsmålene om de faktiske og retlige 
omstændigheder, der skal besvares inden 
for rammerne af sagerne til varetagelse af 
forbrugerinteresser. For at kunne rejse en 
sag bør det kræves af det godkendte organ, 
at det kan udpege hver enkelt forbruger, 
der er berørt af en overtrædelse, og at det 
indhenter disse forbrugeres forudgående 
tilsagn om at tage del i indbringelsen af 
sagen. I forbindelse med sager til 
varetagelse af forbrugerinteresser vil en 
retsinstans eller en forvaltningsmyndighed 
tidligst muligt i sagen skulle kontrollere, 
om den er egnet som en sag til varetagelse 
af forbrugerinteresser i lyset af 
overtrædelsens art og kendetegnene ved de 
tab, de berørte forbrugere har lidt.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Når det er muligt at udpege de 
forbrugere, der er berørt af samme praksis, 
og de har lidt sammenlignelige tab i 
tilknytning til et tidsrum eller et køb såsom 
i tilfælde af langsigtede forbrugeraftaler, 
kan retsinstansen eller 
forvaltningsmyndigheden i løbet af sagen 
til varetagelse af forbrugerinteresser klart 
fastslå, hvilken gruppe af forbrugere der er 
berørt af overtrædelsen. Retsinstansen eller 
forvaltningsmyndigheden kan navnlig 
anmode den erhvervsdrivende, der 
overtræder reglerne, om at fremlægge 
relevante oplysninger, såsom hvem de 
berørte forbrugere er, og hvor længe 
praksis er blevet fulgt. Af hensyn til 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten bør 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning overveje at give 
forbrugerne mulighed for direkte at drage 
nytte af en afgørelse med henblik på 
opnåelse af genopretning, efter at den er 
truffet, uden at det kræves, at de hver især 
formelt tilslutter sig sagen, inden der 
træffes en sådan afgørelse.

(20) Når det er muligt at udpege de 
forbrugere, der er berørt af samme praksis, 
og de har lidt sammenlignelige tab i 
tilknytning til et tidsrum eller et køb,
såsom i tilfælde af langsigtede 
forbrugeraftaler, kan retsinstansen eller 
forvaltningsmyndigheden i løbet af sagen 
til varetagelse af forbrugerinteresser klart 
fastslå, hvilken gruppe af forbrugere der er 
berørt af overtrædelsen. Retsinstansen eller 
forvaltningsmyndigheden kan navnlig 
anmode den erhvervsdrivende, der 
overtræder reglerne, om at fremlægge 
relevante oplysninger, såsom hvem de 
berørte forbrugere er, og hvor længe 
praksis er blevet fulgt. Af hensyn til 
hensigtsmæssigheden og effektiviteten bør 
medlemsstaterne i disse tilfælde i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning overveje at give forbrugerne 
mulighed for direkte at drage nytte af en 
afgørelse med henblik på opnåelse af 
genopretning, efter at den er truffet, og 
kræve, at de hver især formelt tilslutter sig 
sagen, inden der træffes en sådan afgørelse.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I sager, der drejer sig om mindre 
beløb, vil de fleste forbrugere 
sandsynligvis ikke tage skridt til at 
håndhæve deres rettigheder, fordi indsatsen 
ikke ville stå i forhold til fordelene for den 
enkelte forbruger. Hvis samme praksis 
vedrører en række forbrugere, kan det 
samlede tab imidlertid være betydeligt. I 
sådanne tilfælde kan en retsinstans eller en 
forvaltningsmyndighed anse det for 
uforholdsmæssigt at fordele midlerne 
blandt de berørte forbrugere, f.eks. fordi 

(21) I sager, der drejer sig om mindre 
beløb, vil de fleste forbrugere 
sandsynligvis ikke tage skridt til at 
håndhæve deres rettigheder, fordi indsatsen 
ikke ville stå i forhold til fordelene for den 
enkelte forbruger. Hvis samme praksis 
vedrører en række forbrugere, kan det 
samlede tab imidlertid være betydeligt. I 
sådanne tilfælde kan en retsinstans eller en 
forvaltningsmyndighed uanset den enkelte 
forbrugers ret til at kræve kompensation 
anse det for uforholdsmæssigt at fordele 
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det vil være for dyrt eller ikke muligt i 
praksis. De midler, der indkommer via 
betaling af kompensation i sager til 
varetagelse af forbrugerinteresser, vil 
derfor bedre kunne anvendes til at beskytte 
forbrugernes kollektive interesser og bør 
kanaliseres over mod relevante offentlige 
formål såsom fonde, der yder retshjælp til 
forbrugere, oplysningskampagner eller 
forbrugerbevægelser.

midlerne blandt de berørte forbrugere, 
f.eks. fordi det vil være for dyrt eller ikke 
muligt i praksis. De midler, der indkommer 
via betaling af kompensation i sager til 
varetagelse af forbrugerinteresser, vil 
derfor bedre kunne anvendes til at beskytte 
forbrugernes kollektive interesser og bør 
kanaliseres over mod relevante offentlige 
formål såsom fonde, der yder retshjælp til 
forbrugere, oplysningskampagner eller 
forbrugerbevægelser. Med henblik på at 
undgå interessekonflikter bør midlerne 
ikke tildeles det godkendte organ, der har 
anlagt sagen.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dette direktiv indeholder 
bestemmelser om en fremgangsmåde, som 
ikke påvirker de regler, der gælder ved 
fastlæggelsen af forbrugernes materielle 
rettigheder i forbindelse med aftaleretlige 
og ikke-aftaleretlige retsmidler, hvis deres 
interesser er blevet skadet af en 
overtrædelse såsom retten til erstatning for 
skader, ophør af kontrakter, 
tilbagebetaling, udskiftning, afhjælpning 
eller forholdsmæssigt afslag. Det er kun 
muligt at rejse en sag til varetagelse af 
forbrugerinteresser med henblik på 
opnåelse af genopretning i medfør af dette 
direktiv, hvis EU-retten eller national 
lovgivning indeholder bestemmelser om 
sådanne materielle rettigheder.

(23) Dette direktiv indeholder 
bestemmelser om en fremgangsmåde, som 
ikke påvirker de regler, der gælder ved 
fastlæggelsen af forbrugernes materielle 
rettigheder i forbindelse med aftaleretlige 
og ikke-aftaleretlige retsmidler, hvis deres 
interesser er blevet skadet af en 
overtrædelse såsom retten til erstatning for 
skader, ophør af kontrakter, 
tilbagebetaling, udskiftning, fjernelse, 
afhjælpning eller forholdsmæssigt afslag. 
Det er kun muligt at rejse en sag til 
varetagelse af forbrugerinteresser med 
henblik på opnåelse af genopretning i 
medfør af dette direktiv, hvis EU-retten 
eller national lovgivning indeholder 
bestemmelser om sådanne materielle 
rettigheder.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Godkendte organisationer/organer 
bør klart fremlægge utvetydige oplysninger 
om, hvorfra midlerne til finansiering af 
deres aktiviteter og midlerne til støtte for 
en konkret sag til varetagelse af 
forbrugerinteresser med henblik på 
opnåelse af genopretning hidrører, således 
at en retsinstans eller en 
forvaltningsmyndighed kan vurdere, om 
der eventuelt foreligger en 
interessekonflikt mellem den tredjemand, 
der har ydet midlerne, og den godkendte 
organisation/det godkendte organ, og med 
henblik på at undgå misbrug af adgangen 
til at rejse en sag, samt vurdere, om den 
tredjemand, der har ydet midlerne, har 
tilstrækkelige midler til at dække den 
godkendte organisations/det godkendte 
organs finansielle forpligtelser. De 
oplysninger, som de godkendte 
organisationer/organer fremlægger for den 
retsinstans eller den 
forvaltningsmyndighed, der behandler 
sagen til varetagelse af forbrugerinteresser, 
bør gøre det muligt for den at vurdere, om 
tredjemand kan påvirke den godkendte 
organisations/det godkendte organs 
sagsskridt i forbindelse med sagen til 
varetagelse af forbrugerinteresser, herunder 
vedrørende forlig, og om tredjemand 
finansierer sagen til varetagelse af 
forbrugerinteresser med henblik på 
opnåelse af genopretning mod en modpart, 
som er en konkurrent til den, der 
finansierer sagen, eller en modpart, som 
den, der yder midlerne, er afhængig af. 
Hvis nogen af disse omstændigheder 
bekræftes, bør retsinstansen eller 
forvaltningsmyndigheden have beføjelse til 
at kræve, at den godkendte 
organisation/det godkendte organ afviser 
at modtage de pågældende finansielle 
midler, og om nødvendigt ikke acceptere 
den godkendte organisations/det 
godkendte organs egenskab i en konkret 
sag.

(25) Godkendte organer bør klart og i 
hver eneste fase af processen fremlægge 
utvetydige oplysninger om, hvorfra 
midlerne til finansiering af deres aktiviteter 
og midlerne til støtte for en konkret sag til 
varetagelse af forbrugerinteresser med 
henblik på opnåelse af genopretning 
hidrører, således at en retsinstans eller en 
forvaltningsmyndighed kan vurdere, om 
der eventuelt foreligger en 
interessekonflikt mellem den tredjemand, 
der har ydet midlerne, og det godkendte 
organ, og med henblik på at undgå misbrug 
af adgangen til at rejse en sag, samt 
vurdere, om den tredjemand, der har ydet 
midlerne, har tilstrækkelige midler til at 
dække det godkendte organs finansielle 
forpligtelser. De oplysninger, som de 
godkendte organer fremlægger for den 
retsinstans eller den 
forvaltningsmyndighed, der behandler 
sagen til varetagelse af forbrugerinteresser, 
bør gøre det muligt for den at vurdere, om 
tredjemand kan påvirke det godkendte 
organs sagsskridt i forbindelse med sagen 
til varetagelse af forbrugerinteresser, 
herunder vedrørende forlig, og om 
tredjemand finansierer sagen til varetagelse 
af forbrugerinteresser med henblik på 
opnåelse af genopretning mod en modpart, 
som er en konkurrent til den, der 
finansierer sagen, eller en modpart, som 
den, der yder midlerne, er afhængig af. 
Hvis nogen af disse omstændigheder 
bekræftes, bør retsinstansen eller 
forvaltningsmyndigheden have beføjelse til 
at kræve, at det godkendte organ afviser at 
modtage de pågældende finansielle midler, 
og om nødvendigt ikke acceptere det 
godkendte organs egenskab i en konkret 
sag.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at en sag til varetagelse af 
forbrugerinteresser munder ud i et for 
forbrugerne tilfredsstillende resultat, er det 
vigtigt at sikre, at forbrugerne informeres 
om den. Forbrugerne bør informeres om 
den verserende sag til varetagelse af 
forbrugerinteresser, det forhold, at en 
erhvervsdrivendes praksis anses for at være 
retsstridig, deres rettigheder, efter at det er 
fastslået, at der foreligger en overtrædelse, 
og alle efterfølgende skridt, som de berørte 
forbrugere, skal tage, navnlig for at opnå 
genopretning. De omdømmemæssige risici 
ved at udbrede kendskabet til 
overtrædelsen er også vigtig for at 
afskrække erhvervsdrivende fra at 
tilsidesætte forbrugernes rettigheder.

(31) For at en sag til varetagelse af 
forbrugerinteresser munder ud i et for 
forbrugerne tilfredsstillende resultat, er det 
vigtigt at sikre, at forbrugerne informeres 
om den. Forbrugerne bør informeres om 
den verserende sag til varetagelse af 
forbrugerinteresser, det forhold, at en 
erhvervsdrivendes praksis anses for at være 
retsstridig, deres rettigheder, efter at det er 
fastslået, at der foreligger en overtrædelse, 
og alle efterfølgende skridt, som de berørte 
forbrugere, skal tage, navnlig for at opnå 
genopretning. De omdømmemæssige risici 
ved at udbrede kendskabet til 
overtrædelsen er også vigtig for at 
afskrække erhvervsdrivende fra forsætligt 
at tilsidesætte forbrugernes rettigheder.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv fastsættes regler, der 
gør det muligt for godkendte 
organisationer/organer at rejse sager til 
varetagelse af forbrugerinteresser med 
henblik på at beskytte forbrugernes 
kollektive interesser, samtidig med at der 
sikres passende garantier for at undgå 
misbrug af adgangen til at rejse sager.

1. I dette direktiv fastsættes regler, der 
gør det muligt for godkendte organer at 
rejse sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser med henblik på at 
beskytte forbrugernes kollektive interesser
i situationer med mange skadelidte, 
samtidig med at der sikres passende 
garantier for at undgå misbrug af adgangen 
til at rejse sager.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv er ikke til hinder for, 
at medlemsstaterne vedtager eller 
opretholder bestemmelser, der på nationalt 
plan sikrer godkendte 
organer/organisationer eller øvrige berørte 
personer andre proceduremæssige midler 
til at rejse sager til varetagelse af 
forbrugernes kollektive interesser på 
nationalt plan.

2. Dette direktiv tager sigte på en 
minimumsharmonisering og er ikke til 
hinder for, at medlemsstaterne vedtager 
eller opretholder bestemmelser, der på 
nationalt plan sikrer godkendte organer 
eller øvrige berørte personer andre 
proceduremæssige midler til at rejse sager 
til varetagelse af forbrugernes kollektive 
interesser på nationalt plan.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
sager til varetagelse af forbrugerinteresser, 
som rejses som følge af erhvervsdrivendes 
overtrædelser af de EU-retlige 
bestemmelser, der er opført i bilag I, som 
skader eller kan skade forbrugernes 
kollektive interesser. Det finder anvendelse 
på nationale og grænseoverskridende 
overtrædelser, herunder overtrædelser, der 
er ophørt inden sagen til varetagelse af 
forbrugerinteresser blev indledt, eller inden 
den blev afsluttet.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
sager til varetagelse af forbrugerinteresser, 
som rejses som følge af erhvervsdrivendes 
overtrædelser af de EU-retlige 
bestemmelser, der er opført i bilag I, som 
skader eller kan forventes at ville skade 
forbrugernes kollektive interesser. Det 
finder anvendelse på grænseoverskridende 
overtrædelser med en EU-dimension, 
herunder overtrædelser, der er ophørt inden 
sagen til varetagelse af forbrugerinteresser 
blev indledt, eller inden den blev afsluttet.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det repræsentative søgsmål 
erstatter ikke forbrugerens ret til at 
modtage individuel erstatning i henhold 
til specifik EU-lovgivning i tilfælde af 
erhvervsdrivendes overtrædelse af 
bestemmelser i EU-retten.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på den i bilag III oplistede 
EU-lovgivning, der er under revision 
(nyt).

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "situationer med mange 
skadelidte": en udbredt overtrædelse med 
en EU-dimension begået af en 
erhvervsdrivende for så vidt angår 
bestemmelser i den EU-ret, der er opført 
på listen i bilag I, som skader eller kan 
skade et betydeligt antal forbrugeres 
kollektive interesse

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) "udbredt overtrædelse med en EU-
dimension": en udbredt overtrædelse, der 
har skadet, skader eller kan forventes at 
ville skade forbrugernes kollektive 
interesser i mindst to tredjedele af 
medlemsstaterne, der tilsammen tegner 
sig for mindst to tredjedele af Unionens 
befolkning

Ændringsforslag 17
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den/det er oprettet efter 
forskrifterne i en medlemsstats lovgivning

a) det er oprettet efter forskrifterne i 
en medlemsstats lovgivning og er opført 
på en liste i det kompetente ministerium i 
virksomhedens medlemsstat

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det har været etableret i mindst tre 
år og har været aktivt uden afbrydelse i de 
forgangne tre år

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Medlemsstaterne fremsender listen 
over godkendte organer og alle 
opdateringer heraf til Kommissionen.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) det har tilstrækkelig kapacitet med 
hensyn til finansielle ressourcer, 
menneskelige ressourcer og juridisk 
ekspertise til at repræsentere flere 
sagsøgere og handle i deres interesse
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) der er en direkte tilknytning 
mellem organets primære formål og de 
rettigheder i henhold til EU-retten, som 
hævdes at være blevet tilsidesat, og i 
henseende til hvilke sagen anlægges

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) det tjener et almennyttigt formål

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at navnlig 
forbrugerorganisationer og uafhængige 
offentlige organer kan komme i betragtning 
til at få status som godkendt 
organisation/organ. Medlemsstaterne kan 
udpege forbrugerorganisationer, som
repræsenterer medlemmer fra mere end én 
medlemsstat, til godkendte organisationer.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
etablerede eller ad hoc-organisationer, 
der forsvarer en offentlig interesse, 
navnlig forbrugerorganisationer og 
uafhængige offentlige organer kan komme 
i betragtning til at få status som godkendt 
organ. Medlemsstaterne kan udpege 
organisationer, der repræsenterer 
medlemmer fra mere end én medlemsstat, 
som godkendte enheder.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at søge at opnå afgørelser om pålæg 
skal godkendte organisationer/organer
ikke indhente samtykke fra de enkelte 
berørte forbrugere eller fremlægge 
dokumentation for et faktisk tab eller en 
faktisk skade på de berørte forbrugeres 
vegne eller for den erhvervsdrivendes 
hensigt eller forsømmelse.

For at søge at opnå afgørelser om pålæg 
skal godkendte organer indhente samtykke 
fra de enkelte berørte forbrugere eller 
fremlægge dokumentation for et faktisk tab 
eller en faktisk skade på de berørte 
forbrugeres vegne eller for den 
erhvervsdrivendes hensigt eller 
forsømmelse.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. en afgørelse, som pålægger den 
erhvervsdrivende blandt andet at yde 
kompensation, afhjælpning, udskiftning 
eller fjernelse, give et forholdsmæssigt 
prisnedslag, ophæve kontrakten eller 
tilbagebetale den betalte pris afhængigt af 
situationen.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 5, stk. 3, sikrer 
medlemsstaterne, at de godkendte 
organisationer/organer er berettiget til at 
rejse sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser med henblik på at opnå 
en eksigibel afgørelse, hvorved den 
erhvervsdrivende tilpligtes enten at yde 
kompensation, afhjælpning eller
udskiftning, give et forholdsmæssigt 
afslag, ophæve kontrakten eller 
tilbagebetale den betalte pris afhængigt af 
situationen. En medlemsstat kan kræve, at 
de enkelte berørte forbrugere formelt skal 
tilslutte sig sagen, inden der kan træffes en 

Med henblik på artikel 5, stk. 3, sikrer 
medlemsstaterne, at de godkendte organer 
er berettiget til at rejse sager til varetagelse 
af forbrugerinteresser med henblik på at 
opnå en eksigibel afgørelse, hvorved den 
erhvervsdrivende tilpligtes enten at yde 
kompensation, afhjælpning, udskiftning, 
fjernelse, give et forholdsmæssigt afslag, 
ophæve kontrakten eller tilbagebetale den 
betalte pris afhængigt af situationen. En 
medlemsstat skal kræve, at de enkelte 
berørte forbrugere formelt skal tilslutte sig 
sagen, inden der kan træffes en 
retskonstaterende afgørelse eller en 
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retskonstaterende afgørelse eller en 
afgørelse med henblik på opnåelse af 
genopretning.

afgørelse med henblik på opnåelse af 
genopretning.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den godkendte organisation/det 
godkendte organ fremlægger tilstrækkelige 
oplysninger som krævet efter national 
lovgivning til støtte for sagen, herunder en 
angivelse af de forbrugere, der er berørt af 
sagen, og de spørgsmål om de faktiske og 
retlige omstændigheder, der skal besvares.

Det godkendte organ skal fremlægge
tilstrækkelige oplysninger som krævet efter 
national lovgivning til støtte for sagen, 
herunder en angivelse af de forbrugere, der 
er berørt af sagen, og de spørgsmål om de 
faktiske og retlige omstændigheder, der 
skal besvares, samt påvise, at 
mulighederne inden for rammerne af 
småkravsproceduren er udtømt i de 
tilfælde, hvor forbrugernes rettigheder er 
beskyttet af foruddefinerede rettigheder 
og krav baseret på fordringer.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 skal medlemsstaterne 
kunne give en retsinstans eller en 
forvaltningsmyndighed beføjelse til at 
træffe en retskonstaterende afgørelse i 
stedet for en afgørelse med henblik på 
opnåelse af genopretning for så vidt 
angår den erhvervsdrivendes ansvar over
for de forbrugere, der har lidt tab på grund 
af overtrædelsen af de EU-retlige 
bestemmelser, der er opført i bilag I, i 
behørigt begrundede tilfælde, hvor det på 
grund af kendetegnene ved de berørte 
forbrugeres individuelle skade er 
kompliceret at fastslå omfanget af den 
enkeltes genopretning.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
godkendte organer kun kan modtage 
mandatet fra en individuel forbruger på 
lovlig vis, efter at det godkendte organ 
fuldt ud har underrettet de pågældende 
individuelle forbrugere skriftligt om: i) 
alle relevante aspekter af den kollektive 
procedure, ii) muligheden for, at
forbrugere først kan gøre krav gældende 
direkte hos den erhvervsdrivende uden det 
godkendte organs mellemkomst eller 
repræsenteret ved deres advokat eller en 
anden repræsentant, der er tilladt i 
henhold til national ret, og iii) eventuelle 
muligheder for individuel klageadgang, 
herunder dem, der er omhandlet i 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ 
tvistbilæggelse.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det er muligt at udpege de 
forbrugere, der er berørt af overtrædelsen, 
og de har lidt sammenlignelige tab 
forårsaget af samme praksis i tilknytning 
til et tidsrum eller et køb. I sådanne 
tilfælde skal kravet om, at de enkelte 
berørte forbrugere skal give deres 
bemyndigelse, ikke udgøre en 
forudsætning for at indbringe sagen. 
Kompensationen skal udbetales direkte til 
de berørte forbrugere

udgår

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbrugerne har lidt små tab, og 
det ville være uforholdsmæssigt at fordele 
kompensationen mellem dem. I sådanne 
tilfælde sikrer medlemsstaterne, at det 
ikke kræves, at hver enkelt forbruger 
samtykker hertil. Kompensationen skal gå 
til et offentligt formål, der tjener 
forbrugernes kollektive interesser.

udgår

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3a. De oplysninger, som de godkendte 
organer skal give i henhold til artikel 6, 
stk. 2, litra ii), skal indeholde følgende: i) 
identiteten af det godkendte organ og dets 
legitime interesser i de relevante 
bestemmelser i EU-retten, ii) alle 
eventuelle faser af den kollektive 
procedure og deres forventede varighed, 
iii) måder eller manglen på måder, hvorpå 
de involverede forbrugere på individuel 
eller kollektiv vis kan påvirke det 
godkendte organs beslutninger 
vedrørende den kollektive procedure, iv) 
klare oplysninger om eventuelle 
omkostninger i forbindelse med den 
kollektive procedure, som kan blive 
afkrævet eller tilbageholdt fra den enkelte 
forbruger på en hvilken som helst måde, 
herunder et beregningseksempel på, 
hvordan sådanne omkostninger kan 
påvirke den mulige kompensation eller 
anden form for erstatning, som de enkelte 
forbrugere kan modtage, og v) detaljerede 
oplysninger om, hvordan og hvornår de 
enkelte forbrugere vil modtage deres 
kompensation eller anden form for 
erstatning, hvis den kollektive procedure 
viser sig at være vellykket.

Ændringsforslag 32
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En godkendt organisation/et 
godkendt organ, der søger at opnå en 
afgørelse med henblik på opnåelse af 
genopretning som omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, oplyser på et tidligt tidspunkt i 
sagen, hvorfra de midler, der anvendes til 
dens/dets aktiviteter generelt, og de midler, 
der anvendes til støtte for sagen, hidrører. 
Den/det godtgør, at den/det har 
tilstrækkelige økonomiske midler til at 
repræsentere de berørte forbrugeres bedste 
interesser og til eventuelt at dække 
modpartens udgifter, hvis den/det ikke får 

1. Det godkendte organ, der søger at 
opnå en afgørelse med henblik på opnåelse 
af genopretning som omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, oplyser på et tidligt tidspunkt i sagen
og under hele proceduren, hvorfra de 
midler, der anvendes til dets aktiviteter 
generelt, og de midler, der anvendes til 
støtte for sagen, hidrører. Det godtgør på 
en gennemsigtig måde, at det har 
tilstrækkelige økonomiske midler til at 
repræsentere de berørte forbrugeres bedste 
interesser og til eventuelt at dække 
modpartens udgifter, hvis det ikke får 
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medhold i sagen. medhold i sagen.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
skadeserstatning, som virksomheden skal 
betale, i tilfælde af at der gives medhold i 
sagen, udelukkende kommer de 
pågældende forbrugere til gode. Hermed 
forbundne personaleudgifter eller 
retsafgifter kan fratrækkes denne 
erstatning, såfremt disse ikke på anden 
måde kan refunderes det godkendte 
organ.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) De udgifter, der er forbundet med 
en sag, hvori der ikke gives medhold, 
afholdes af det godkendte organ selv.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne sikrer, at 
retsinstansen eller 
forvaltningsmyndigheden stiller krav om, 
at en erhvervsdrivende, der overtræder 
lovgivningen, for egen regning informerer 
de berørte forbrugere om de endelige 
afgørelser, hvori de i stk. 5 og 6 
omhandlede foranstaltninger fastsættes, og 
de i artikel 8 omhandlede godkendte forlig, 

1) Medlemsstaterne sikrer, at 
retsinstansen eller 
forvaltningsmyndigheden for egen regning 
informerer de berørte forbrugere om de 
endelige afgørelser, hvori de i stk. 5 og 6 
omhandlede foranstaltninger fastsættes, og 
de i artikel 8 omhandlede godkendte forlig, 
ved brug af midler, der er står i et rimeligt 
forhold til sagens omstændigheder og 
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ved brug af midler, der er står i et rimeligt 
forhold til sagens omstændigheder og 
inden for de fastsatte frister, herunder 
eventuelt ved at underrette alle berørte 
forbrugere individuelt.

inden for de fastsatte frister, herunder 
eventuelt ved at underrette alle berørte 
forbrugere individuelt.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden informeres på en 
tilgængelig måde om kommende, 
igangværende og afsluttede kollektive 
aktioner, bl.a. på et offentligt websted.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at retsinstansen 
eller forvaltningsmyndigheden på 
anmodning af en godkendt organisation/et 
godkendt organ, der har fremlagt rimeligt 
tilgængelige kendsgerninger og beviser, 
som er tilstrækkelige til at indlede sagen til 
varetagelse af forbrugerinteresser, og har 
henvist til den yderligere dokumentation, 
som modparten råder over, i 
overensstemmelse med de nationale 
procedureregler kan kræve, at modparten 
fremlægger denne dokumentation, som er 
omfattet af gældende EU-regler og 
nationale regler om fortrolighed.

Medlemsstaterne sikrer, at retsinstansen 
eller forvaltningsmyndigheden på 
anmodning af et godkendt organ, der har 
fremlagt rimeligt tilgængelige 
kendsgerninger og beviser, som er 
tilstrækkelige til at indlede sagen til 
varetagelse af forbrugerinteresser, og har 
henvist til den yderligere dokumentation, 
som modparten råder over, kan kræve, at 
modparten fremlægger denne 
dokumentation. Denne afgørelse bør 
baseres på en vurdering af behovet for 
samt omfanget og proportionaliteten af 
den ønskede dokumentation i 
overensstemmelse med nationale 
procedureregler og med forbehold af 
gældende EU-regler og nationale regler om 
fortrolighed.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
omkostningerne i forbindelse med sager til 
varetagelse af forbrugerinteresser ikke 
udgør en økonomisk hindring for, at 
godkendte organisationer/organer effektivt 
kan udøve deres ret til at søge at opnå de i 
artikel 5 og 6 omhandlede foranstaltninger, 
for eksempel ved at begrænse de gældende 
retsafgifter eller administrative gebyrer, om 
nødvendigt give dem adgang til retshjælp
eller stille offentlige midler til rådighed 
for dem til dette formål.

1) Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
omkostningerne i forbindelse med sager til 
varetagelse af forbrugerinteresser ikke 
udgør en økonomisk hindring for, at 
godkendte organer effektivt kan udøve 
deres ret til at søge at opnå de i artikel 5 og 
6 omhandlede foranstaltninger, for 
eksempel ved at begrænse de gældende 
retsafgifter eller administrative gebyrer
eller om nødvendigt give dem adgang til 
retshjælp.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest et år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse vurderer Kommissionen, 
om EU-reglerne for så vidt angår fly- og 
jernbanepassagerers rettigheder sikrer et 
passende forbrugerbeskyttelsesniveau i 
forhold til det, der sikres i dette direktiv. 
Hvis det er tilfældet, fremlægger 
Kommissionen passende forslag, som 
blandt andet kan bestå i at fjerne de 
retsakter, der er omhandlet i punkt 10 og 
15 i bilag I, fra direktivets 
anvendelsesområde som fastsat i artikel 2.

udgår

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. 
februar 2004 om fælles bestemmelser om 
kompensation og bistand til 
luftfartspassagerer ved boardingafvisning 
og ved aflysning eller lange forsinkelser 
og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
295/91 (EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1).

udgår

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. 
oktober 2007 om jernbanepassagerers 
rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 
3.12.2007, s. 14).

udgår

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. 
november 2010 om passagerers 
rettigheder ved sørejser og rejser på indre 
vandveje og om ændring af forordning 
(EF) nr. 2006/2004 (EUT L 334 af 
17.12.2010, s. 1).

udgår

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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32) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. 
februar 2011 om buspassagerers 
rettigheder og om ændring af forordning 
(EF) nr. 2006/2004 (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 1).

udgår

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Bilag II a (nyt) - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG III LISTE OVER EU-
LOVGIVNING, DER ER OMHANDLET 
I ARTIKEL 2, STK. 4

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Bilag II a (nyt) - nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 261/2004 af 
11. februar 2004 om fælles bestemmelser 
om kompensation og bistand til 
luftfartspassagerer ved boardingafvisning 
og ved aflysning eller lange forsinkelser 
og om ophævelse af forordning (EØF) 
nr. 295/91 (EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1).
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