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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Konsumenter som drabbats av en lagöverträdelse och vill väcka talan för att få saken 
prövad möter avsevärda hinder när det gäller effektivitet och ekonomi, på grund av höga 
rättegångskostnader, invecklade och långdragna förfaranden och bristande information om 
möjligheterna till prövning.

B. Individuella processer är oftast inte en effektiv väg för att hejda olagliga metoder eller få 
ersättning, eftersom konsumenterna ogärna inleder privata processer, särskilt om den 
enskilda förlusten är liten i jämförelse med rättegångskostnaderna.

C. Hela 79 procent av tillfrågade EU-konsumenter uppger att de skulle vara mer benägna att 
försvara sina rättigheter i domstol om de kunde delta i en kollektiv prövning.

D. Den offentliga tillsynen stoppar överträdelser och fastställer viten, men ger i sig inte 
konsumenterna möjlighet att få kompensation för skada som de lidit.

E. De befintliga EU-instrumenten för prövning och genomdrivande av konsumenternas 
rättigheter anses inte tillfredsställande.

F. Att slå samman konsumenternas anspråk i ett enda förfarande för kollektiv prövning, eller 
att låta en representativ enhet eller ett representativt organ väcka en sådan talan i 
allmänhetens intresse, skulle kunna förenkla processen och minska kostnaderna för alla 
inblandade parter.

G. Integreringen av EU:s marknad och den följande ökningen av gränsöverskridande 
verksamhet belyser behovet av en konsekvent EU-omfattande strategi för hanteringen av 
de många fall då flera drabbas men vissa konsumenter inte får någon ersättning, eftersom 
de förfaranden för kollektiv prövning av ersättningsanspråk som införts i flera 
medlemsstater inte ger utrymme för gränsöverskridande lösningar.

Behovet av en EU-ram

1. Europaparlamentet betonar att svagheterna hos den nuvarande EU-ramen för prövning och 
tillämpning gör att många konsumenter och små och medelstora företag som drabbats av 
överträdelser saknar möjligheter till prövning. Fortsatt olaglig verksamhet orsakar 
dessutom betydande förluster för samhället.

2. Europaparlamentet understryker att den nuvarande situationen inte bara skadar 
konsumenten, som är den svagare parten i en marknadstransaktion, utan också skapar 
orättvisa marknadsvillkor för de företag som följer reglerna, på grund av den illojala 
konkurrensen.

3. Europaparlamentet konstaterar med oro att den nuvarande bristen på ersättning utgör en 
allvarlig lucka i rättssystemet, eftersom det gör att vissa aktörer kan tillskansa sig olagliga 
vinster.
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4. Europaparlamentet framhåller att skillnaderna mellan de befintliga nationella systemen 
innebär att avsaknaden av ett konsekvent förhållningssätt till kollektiv prövning på 
EU-nivå kan undergräva medborgarnas och företagens åtnjutande av sina rättigheter och 
leder till en orättvis tillämpning av dessa rättigheter.

5. Europaparlamentet betonar att situationen leder till en betydande diskriminering i fråga 
om tillgång till rättvisa, vilket skadar den inre marknaden eftersom konsumenter och 
företag behandlas olika beroende på var de bor eller har sitt säte.

6. Europaparlamentet anser att ett flertal tidigare samråd har gjort det möjligt att identifiera 
de relevanta bristerna i det befintliga regelverket. Parlamentet har därmed på ett adekvat 
sätt visat att det behövs EU-åtgärder inom området kollektiv prövning, så att de befintliga 
svagheterna kan åtgärdas.

7. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsinitiativ 
med gemensamma principer för en mekanism för kollektiv prövning som kan tillämpas i 
såväl nationella som gränsöverskridande fall, med vederbörlig hänsyn tagen till EU:s 
rättsliga tradition och de 27 medlemsstaternas rättsordningar.

8. Europaparlamentet understryker att det också finns en drivkraft för harmonisering på 
EU-nivå, eftersom vissa medlemsstater nu överväger möjligheter att genomföra 
omfattande reformer av sina system för kollektiv prövning.

Allmänna principer − kraftfulla förebyggande åtgärder mot rättegångsmissbruk

9. Europaparlamentet framhåller att tidig tvistlösning bör uppmuntras när detta är möjligt. 
Rättegång bör ses som sista utvägen.

10. Europaparlamentet betonar att en EU-strategi för kollektiv prövning inte får skapa 
ekonomiska incitament för missbruk av kollektiv prövning. Strategin bör omfatta 
kraftfulla förebyggande åtgärder mot otillbörliga anspråk och oproportionerliga kostnader 
för företagen, särskilt under den pågående finanskrisen.

11. Europaparlamentet understryker att ett effektivt system för kollektiv prövning bör skapa 
förutsättningar för rättssäkra, rättvisa och adekvata beslut inom rimliga tidsramar, med 
respekt för alla inblandade parters rättigheter.

12. Europaparlamentet framhåller att faktorer som kan gynna rättegångsmissbruk, t.ex. 
straffskadestånd, resultatberoende arvoden, avsaknaden av begränsningar i fråga om 
talerätt och orimligt höga skadestånd, inte är förenliga med europeisk rättstradition.

13. Europaparlamentet påpekar att det för ett effektivt kollektivt prövningsförfarande krävs en 
representativ enhet (t.ex. ombudsmän, konsument- eller handelssammanslutningar) som 
kan företräda drabbade från andra medlemsstater. En representativ enhet kan också ges 
rätten att företräda brottsoffer i rättslig och utomrättslig prövning i en annan medlemsstat.



PA\870612SV.doc 5/5 PE467.160v01-00

SV

Domstolens roll och vikten av information

14. Europaparlamentet hävdar att domstolen spelar en mycket viktig roll, eftersom den avgör 
om anspråket är tillåtligt och om käranden är representativ, samt kontrollerar hur 
konsumenterna ska informeras.

15. Europaparlamentet anser att domaren också ska avgöra hur ersättningen ska organiseras 
och kontrollera att finansieringsordningen är rättvis. Parlamentet framhåller att 
domstolarnas kontrollmekanismer och krav på proportionalitet kan skydda svarandena 
från missbruk av systemet.

16. Europaparlamentet betonar att information om kollektiva prövningar spelar en viktig roll 
för att förfarandet ska bli effektivt, eftersom konsumenterna behöver få reda på om de har 
drabbats av samma olagliga metod och att det har inletts en kollektiv prövning. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta effektiva mekanismer som kan 
garantera att så många drabbade som möjligt informeras, särskilt om de bor i olika 
medlemsstater.

Finansiering av kollektiv prövning

17. Europaparlamentet bekräftar att medlemsstaterna bör se till att det finns adekvata 
finansieringsmöjligheter tillgängliga för att möjliggöra kollektiv prövning i praktiken. 
Parlamentet understryker att de offentliga myndigheterna bör vägra att tilldela resurser till 
oberättigade anspråk.

18. Europaparlamentet inser att vissa konsumentorganisationer kanske inte kommer att kunna 
väcka talan om kollektiv prövning på grund av resursbrist. Det är därför nödvändigt att 
inrätta en rättvis mekanism för rättegångskostnader, eftersom det utan lämplig finansiering 
kommer att bli ett mycket begränsat antal mål som tas upp.


