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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens arbejde hen imod en sammenhængende europæisk 
strategi for kollektive klageordninger; opfordrer Kommissionen til at være særlig 
opmærksom på beskyttelsen af forbrugerne og små og mellemstore virksomheder;

2. understreger behovet for at kombinere effektive kollektive klageordninger med et stærkt 
system med garanteret retssikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug af 
retssager; opfordrer Kommissionen til at bygge videre på medlemsstaternes erfaringer 
med kollektive klageordninger, når de vælger sikkerhedsforanstaltninger; mener, at disse 
sikkerhedsforanstaltninger bør omfatte:

– kriterier, der begrænser de organer, der kan organisere kollektive klager, til dem, der 
har en aktiv interesse i den pågældende sag,

– regler om antagelse af sager, herunder en afgørelse om antagelighed inden der tages 
skridt til fuld behandling,

– bestemmelser om, at sagsøgere skal garantere tilbagebetaling af ethvert ansvar for 
sagsomkostninger (taber betaler-princippet),

– kompetenceregler for at undgå "forum-shopping",

– grænser for repræsentationsgebyrer;

3. bemærker, at enhver bindende foranstaltning i et lovforslag primært bør finde anvendelse 
på de minimumsstandarder, der i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet giver 
medlemsstaterne ret til at vedtage yderligere foranstaltninger; anmoder imidlertid 
Kommissionen om også at udstede frivillige retningslinjer for medlemsstaterne;

4. bemærker, idet det understreges, at alle påstande i en kollektiv klage skal behandles lige 
for loven uanset nationalitet eller oprindelse, og at afgørelser skal anerkendes og 
håndhæves i hele EU, at enhver afgørelse om kompensation bør baseres på den nationale 
lovgivning i den medlemsstat, hvor en sag er forelagt, med forbehold af de 
minimumsstandarder, der er fastsat i direktivet;

5. bemærker, at enhver deltagelse bør være genstand for en tilvalgsmulighed for de berørte 
parter; mener, at enhver sag, såfremt den antages, bør indledes med en omfattende 
offentlig oplysningskampagne;

6. opfordrer medlemsstaterne til at informere forbrugerne om den alternative 
konfliktløsningsmekanisme som en hurtigere og billigere mulighed end indgivelse af 
kollektive klager; understreger dog, at alternativ konfliktløsning ikke bør være 
obligatorisk, og at eventuelle kontraktlige udsagn i denne retning bør anses for ugyldige i 
tilfælde af overtrædelse af Fællesskabsretten.


