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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbete för att utarbeta en enhetlig 
EU-strategi för kollektiv prövning. Parlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild 
uppmärksamhet åt frågan om skydd för konsumenter och små och medelstora företag.

2. Europaparlamentet understryker behovet att kombinera effektiv kollektiv prövning med 
ett starkt system som garanterar rättssäkerheten och som inbegriper skyddsåtgärder mot 
rättegångsmissbruk. När det gäller utformningen av dessa skyddsåtgärder uppmanar 
parlamentet kommissionen att bygga vidare på medlemsstaternas erfarenheter av kollektiv 
prövning. Parlamentet anser att dessa skyddsåtgärder bör inbegripa

– kriterier för att avgränsa samordnare av talan vid kollektiv prövning till att endast 
omfatta dem med ett aktivt intresse i ärendet,

– tillåtlighetsregler som innebär att fullständig prövning måste föregås av beslut om 
tillåtlighet,

– garantier för att kärande vid nekande avgöranden kan återbetala motpartens 
rättegångskostnader (principen om att den förlorande parten står för kostnaderna),

– behörighetsbestämmelser som undanröjer möjligheten att välja förmånligaste 
processland (”forum shopping”),

– avgiftstak för rättslig representation.

3. Europaparlamentet konstaterar att de bindande åtgärder som anges i lagstiftningsförslaget 
framför allt bör avse de miniminormer som ska gälla eftersom medlemsstaterna, i enlighet 
med proportionalitetsprincipen, har rätt att införa ytterligare åtgärder. Parlamentet 
uppmanar dock kommissionen att utfärda riktlinjer som medlemsstaterna kan följa på 
frivillig basis.

4. Samtidigt som det betonar att alla fordringar som framförs i talan om kollektiv prövning 
bör betraktas som lika inför lagen oavsett land eller ursprung, och att alla avgöranden bör 
äga erkännande och verkställighet inom hela EU, konstaterar Europaparlamentet att varje 
beslut om ersättning bör utgå från den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där 
fallet tagits upp till prövning, under förutsättning att beslutet i fråga är i överensstämmelse 
med de miniminormer som fastställs i direktivet.

5. Europaparlamentet konstaterar att berörda parter endast bör ingå i talan om de väljer att 
göra så på eget bevåg (”opt-in”). Parlamentet anser att varje talan om kollektiv prövning 
som förklarats tillåtlig bör föregås av en omfattande och offentlig informationskampanj.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmärksamma konsumenterna på att 
den alternativa tvistlösningsmekanismen utgör en snabbare och billigare lösning än 
kollektiv prövning. Dock understryker parlamentet att den alternativa 
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tvistlösningsmekanismen inte bör vara obligatorisk. Vid överträdelse av EU:s lagstiftning 
bör varje avtalsförbindelse med sådan innebörd anses som ogiltig.


