
PA\871417DA.doc PE467.258v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2011/2117(INI)

22.6.2011

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Retsudvalget

om alternativ tvistbilæggelse i civil-, handels- og familieretlige sager
(2011/2117(INI))

Rådgivende ordfører (*): Robert Rochefort

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 50



PE467.258v02-00 2/5 PA\871417DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\871417DA.doc 3/5 PE467.258v02-00

DA

FORSLAG

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

1. opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2011 at stille et lovgivningsmæssigt 
forslag om anvendelsen af alternative former for tvistbilæggelse i forbrugerspørgsmål 
i EU, og understreger vigtigheden af, at det vedtages hurtigt;

2. støtter Kommissionen i sit ønske om at fremme brugen af alternative former for hurtig, 
effektiv og omkostningslav tvistbilæggelse, som også vil gøre det muligt at skabe 
gode handelsforbindelser;

3. mener, på samme måde som Kommissionen, at passende mulighed for erstatning i det 
indre marked forudsætter på en og samme tid let adgang til alternativ tvistbilæggelse 
samt et effektfuldt kollektivt klagesystem, idet de to systemer komplementerer 
hinanden; 

4. understreger behovet for at sikre forbrugerne adgang til alternativ tvistbilæggelse i 
både nationale og grænseoverskridende sager, og som dækker onlinesalg, der er i 
kraftig stigning i Unionen;

5. minder om, at det er vigtigt at få udvidet den geografiske dækning af alternativ 
tvistbilæggelse i Europa; beklager de anseelige sektorspecifikke mangler, som fortsat 
findes i de fleste medlemsstater, hvor en sektorspecifik dækning muliggør deltagelse 
af parter, som har kendskab til den givne sektors funktionsmekanismer;

6. foreslår udarbejdelsen af et samlet europæisk charter, der indeholder de vejledende 
principper, som de europæiske systemer for alternativ tvistbilæggelse skal overholde 
og som er følgende:

- uafhængighed, upartiskhed og mangfoldighed: udnævnelsen af professionelle 
mæglere skal forebygge mulige konfliktinteresser; ordningens upartiskhed kan med 
fordel være bygget op om princippet om ligelig deltagelse af personer fra 
forbrugerorganisationer og fra erhvervsorganisationer;

- kompetence: de ansvarlige fagfolk skal have evnerne, uddannelsen og erfaringen til 
at udøve denne funktion; foreslår, at et kvalitetscertifikat uddeles af ISO 9001-
certificerede organisationer for at kunne identificere den professionelle mægling og 
sikre konsekvens og metodologi; 

- effektivitet og hurtighed: de professionelle mæglere skal råde over tilstrækkelige 
midler (passende menneskelige, materielle samt finansielle ressourcer) og være i stand 
til at overholde en kort frist fra sagen er indbragt, til der træffes en afgørelse;

- lighed mellem forbrugere og branchefolk med henblik på information, udformning 
og procedure, og kontradiktorisk, dvs. mulighed for hver part for at udtrykke sit 
synspunkt og blive orienteret om modpartens position og fremsatte synspunkter;

- gratis adgang: problematikken omkring omkostningerne for alternativ 
tvistbilæggelse skal løses for at kunne sikre fordelen af en sådan fremgangsmåde for 
alle parter; et fuldstændigt gratis system for forbrugeren bør overvejes;
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- frihed og udenretslig karakter: alternativ tvistbilæggelse bør have en frivillig 
karakter, baseret på respekt for parternes frie valg undervejs i hele processen, som 
giver dem mulighed for til enhver tid at løse deres uenighed ved en domstol; alternativ 
tvistbilæggelse bør på ingen måde udgøre en obligatorisk første etape før et sagsanlæg, 
og beslutningerne, der træffes, er kun bindende, hvis parterne er blevet informeret om 
det på forhånd og udtrykkeligt har givet deres samtykke hertil; 

- proportionalitet mellem procedurer, beslutninger og omkostninger for at undgå, at 
dens betydning ikke overgår genstanden for tvisten; for at de små og mellemstore 
virksomheder (SMV) ligeledes kan drage fordel af alternativ tvistbilæggelse, skal de 
påførte omkostninger tilpasses virksomhedens størrelse;

- gennemsigtighed: i tillæg til offentliggørelsen af generelle informationer (former for 
konflikter, regler for indlevering af sager, beslutningsprocesser osv.) er enhver person, 
der optræder som mægler, forpligtet til at offentliggøre en årlig rapport;

7. opfordrer Kommissionen til at se på selve formuleringen af "udenretslig bilæggelse af 
tvister omhandlende handelstransaktioner og handelspraksis i Unionen", som ikke 
udmærker sig som effektiv kommunikation; anbefaler at forenkle termen, at 
understrege opdelingen mellem denne fase og en retssag, og at gøre klart, at denne 
form for retsmiddel kun vedrører tvister på forbrugerområdet; foreslår "udenretslig 
tvistbilæggelse af tvister på forbrugerområdet", "mindelig overenskomst af tvister på 
forbrugerområdet" eller "mægling i tvister på forbrugerområdet"; 

8. opfordrer Kommissionen til, for grænseoverskridende tvister på forbrugerområdet, at 
fastlægge en koordinerende struktur for at lette tilgængeligheden til og koordineringen 
af alternativ tvistbilæggelse nationalt set; opfordrer ligeledes til at indrette en one-
stop-shop og/eller et enkelt europæisk telefonnummer for at lette borgernes adgang til 
systemerne for alternativ tvistbilæggelse, som forefindes i deres egen medlemsstat 
eller i andre medlemsstater, og for at give dem klare instruktioner om brugen af disse 
systemer;

9. foreslår Kommissionen at skabe en flersproglig europæisk internetportal for mægling, 
hvor enhver forbruger ville kunne stille spørgsmål og blive oplyst om, hvad man skal 
gøre i en mæglingssituation, hvad en sådan situation indebærer samt forbrugerens 
rettigheder og forpligtelser;

10. understreger, at forbrugerens bevidstgørelse om alternativ tvistbilæggelse, inden en 
tvist på forbrugerområdet opstår, er afgørende; foreslår, at denne information fra 
starten også indeholder en henvisning til muligheden for at benytte alternativ 
tvistbilæggelse i alle kontraktdokumenter, og henvendt til branchefolk skal der 
efterfølgende være kontaktoplysninger og information om regler for indlevering af 
sager i forbindelse med alternativ tvistbilæggelse; 

11. foreslår, at såvel handelskamrene som de øvrige brancheorganisationer pålægges at 
informere virksomhederne om eksistensen af alternativ tvistbilæggelse, om den mulige 
gavnlige effekt ved denne tvistbilæggelse, især med henblik på mulighederne for at 
mindske juridiske tvister på et tidligt tidspunkt og ligeledes med henblik på 
virksomhedens offentlige image og desforuden om muligheden for via denne form for 
tvistbilæggelse at genskabe handelsforbindelser mellem parterne, i modsætning til en 
voldgiftsdom eller en retslig dom;
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12. anbefaler som mulig incitation for virksomhederne at indføre en europæisk 
kvalitetsmærkeordning for mægling i tvister på forbrugerområdet, som skal udstyres 
med retningslinjer for bedste praksis. 


