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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at forbrugere, der er berørt af en lovovertrædelse, og som ønsker at føre 
en sag med henblik på at opnå erstatning, møder væsentlige forhindringer med hensyn til 
effektivitet og økonomisk overkommelighed på grund af høje sagsomkostninger, 
komplekse og langstrakte procedurer samt mangel på information om de tilgængelige 
klagemuligheder,

B. der henviser til, at individuelle retssager ofte ikke er et effektivt middel til at stoppe 
ulovlige praksisser eller opnå erstatning, da forbrugere er tilbageholdende med at indlede 
private retssager, navnlig hvis det individuelle tab er lille i sammenligning med 
omkostningerne,

C. der henviser til, at 79 % af de europæiske forbrugere fremfører, at de ville være mere 
villige til at forsvare deres rettigheder ved en domstol, hvis de kunne tilslutte sig en 
kollektiv retssag,

D. der henviser til, at offentlig håndhævelse i form af forfølgelse af lovovertrædelser og 
idømmelse af bøder ikke i sig selv gør det muligt for forbrugere at blive kompenseret for 
tab, de har lidt,

E. der henviser til, at de redskaber, der samlet set er udformet på EU-plan med henblik på 
klagemuligheder for forbrugerne og håndhævelse, ikke har ført til tilfredsstillende 
resultater,

F. der henviser til, at bundtning af klager i en enkelt kollektiv klageprocedure eller tilladelse 
til, at en sådan klage bliver fremført af en repræsentativ enhed eller instans, der optræder i 
offentlighedens interesse, kunne forenkle processen og nedbringe omkostningerne for de 
berørte parter,

G. der henviser til, at integrationen af de europæiske markeder og den konsekvente stigning i 
grænseoverskridende aktiviteter understreger behovet for en sammenhængende EU-
strategi for at tage hånd om de talrige skadelige sager, hvor forbrugere lades tomhændede 
tilbage, eftersom de procedurer for kollektive søgsmål med henblik på erstatning, der er 
blevet indført i en række medlemsstater, ikke omfatter grænseoverskridende løsninger,

Behovet for EU-rammer
1. understreger, som en konsekvens af svagheden i EU's nuværende klage- og 

håndhævelsesrammer, at et betydeligt antal forbrugere og SMV'er, der har lidt tab, ikke 
opnår erstatning, og at fortsatte ulovlige praksisser er årsag til et betydeligt samlet tab for 
samfundet;

2. understreger, at den nuværende situation ikke alene er til skade for de forbrugere, der 
udgør den svage part i markedstransaktioner, men også er årsag til ulige markedsvilkår for 
de virksomheder, der følger reglerne, på grund af unfair konkurrence;

3. bemærker med bekymring, at den nuværende mangel på erstatning er et stort smuthul i 
lovgivningssystemet, eftersom det gør det muligt for erhvervsdrivende at tilbageholde 
ulovlig profit;
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4. påpeger, at manglen på en konsekvent strategi for kollektive klageordninger på EU-niveau 
- i betragtning af diversiteten af de eksisterende nationale systemer - kan underminere 
borgernes og virksomhedernes udøvelse af deres rettigheder og give anledning til en ulige 
håndhævelse af sådanne rettigheder;

5. understreger, at denne situation fører til en markant diskrimination med hensyn til 
adgangen til retssystemet til skade for det indre marked, eftersom forbrugere og 
virksomheder behandles forskelligt ud fra deres bopæl;

6. mener, at adskillige tidligere høringer er med til at identificere de relevante huller i de 
eksisterende lovgivningsmæssige rammer og dermed giver passende dokumentation for 
behovet for handling på EU-niveau, hvad angår kollektive klageordninger, med henblik på 
at rette op på de nuværende mangler;

7. opfordrer derfor Kommissionen til at udarbejde et lovgivningsmæssigt initiativ, der skal 
indeholde en række fælles principper for en kollektiv klageordningsmekanisme, der kan 
finde anvendelse i både nationale og grænseoverskridende sager, mens der samtidig tages 
behørigt hensyn til EU's retstraditioner og lovgivningen i de 27 medlemsstater;

8. understreger, at der også opstår et momentum for harmonisering på europæisk niveau, 
eftersom visse medlemsstater p.t. overvejer muligheden af at indføre gennemgribende 
reformer af deres kollektive klageordninger; 

Generelle principper - stærk beskyttelse mod urimelige retssager
9. betoner, at der skal opfordres til en tidlig tvistbilæggelse, hvor det er muligt, og at 

retssager skal betragtes som en sidste udvej;
10. understreger, at en europæisk strategi for kollektive klageordninger ikke vil bringe noget 

økonomisk incitament til at føre urimelige kollektive retssager og vil give en effektiv 
beskyttelse mod urimelige krav og uforholdsmæssige omkostninger for virksomheder, 
navnlig i denne periode med finansiel krise;

11. betoner, at en effektiv kollektiv klageordning vil være i stand til at give et juridisk sikkert, 
fair og passende resultat inden for en rimelig tidsfrist og samtidig respektere alle berørte 
parters rettigheder;

12. understreger, at elementer, der opmuntrer til en retssagskultur, såsom såkaldt punitive 
damages, salærer, manglende begrænsninger med hensyn til langvarige og omfattende 
skader, ikke er i overensstemmelse med de europæiske retstraditioner og bør undgås;

13. understreger, at effektiviteten af kollektive klageordninger kræver en repræsentativ enhed 
(f.eks. en ombudsmand eller forbruger- eller handelsforeninger), hvis en sådan ordning 
skal kunne finde anvendelse i forbindelse med ofre fra andre medlemsstater, eftersom en 
repræsentativ enhed også kan have tilladelse til at repræsentere ofre i retssager eller 
udenretslige sager i en anden medlemsstat;

Domstolens rolle og vigtigheden af information
14. fastholder, at domstolen spiller en afgørende rolle med hensyn til afgørelsen af klagens 

antagelighed og klagerens repræsentativitet samt styringen af måden, hvorpå forbrugerne 
informeres;

15. mener, at dommeren også bør afgøre, hvordan erstatningen skal organiseres, og 
undersøge, om finansieringsordningerne er fair; understreger, at domstolens 
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kontrolmekanismer og krav om forholdsmæssighed vil beskytte sagsøgte mod misbrug af 
systemet;

16. understreger, at information om kollektive retssager spiller en vigtig rolle for 
effektiviteten af proceduren, da forbrugerne har brug for at vide, at de har været ofre for 
den samme ulovlige praksis, og at der er indledt en kollektiv retssag; opfordrer 
medlemsstaterne til at indføre effektive mekanismer, der sikrer, at så mange ofre som 
muligt bliver informeret, navnlig når disse er bosat i forskellige medlemsstater;

Finansiering af kollektive klageordninger
17. fremhæver, at medlemsstaterne - for at gøre kollektive retssager mulige i praksis - bør 

sikre, at der stilles passende finansieringsmekanismer til rådighed; understreger, at 
offentlige myndigheder bør afvise at allokere ressourcer til urimelige krav;

18. er bevidst om, at visse forbrugerorganisationer kan være ude af stand til at føre kollektive 
retssager på grund af manglende ressourcer, og at der derfor er behov for at indføre en 
retfærdig mekanisme med henblik på at bære sagsomkostningerne, da kun et meget 
begrænset antal sager vil blive ført uden passende finansiering.


