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KORT BEGRUNDELSE

Interessen i ATB ligger i det grundlæggende problem med at få sager afgjort ved domstolene, 
som de europæiske borgere, især forbrugerne, står over for, fordi retssager er langvarige og 
dyre.

Europa-Parlamentet har for nylig udtalt sig om spørgsmålet i sin beslutning af 25. oktober 
2011 om alternativ tvistbilæggelse i civil-, handels- og familieretlige sager (2011/2117 
(INI))1, hvori det påpegede, at lovgivningsforanstaltninger vedtaget på EU-plan vil kunne 
fremme anvendelsen af alternative tvistbilæggelsesordninger og opmuntre fysiske og juridiske 
personer til oftere at gøre brug heraf, og opfordrede Kommissionen til at fremsætte et 
lovgivningsmæssigt forslag om brug af alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager i EU.

Formålet med det direktiv, som Kommissionen nu har foreslået, er at fjerne lakunerne i ATB-
dækningen og sikre, at der er adgang til udenretslig tvistbilæggelse af høj kvalitet til 
behandling af enhver kontraktlig tvist mellem en forbruger og en virksomhed. 
Direktivforslaget opstiller de generelle principper, som alle ATB-instanser skal overholde, 
herunder passende kvalifikationer, uvildighed, gennemsigtighed, effektivitet og rimelighed. 
Det foreslås, at overholdelsen af disse principper skal overvåges af de nationale myndigheder. 
Desuden skal de erhvervsdrivende i henhold til forslaget være forpligtet til at give forbrugerne 
relevante og fyldestgørende oplysninger om de relevante ATB-instanser, de har adgang til.

Ordføreren for udtalelsen hilser Kommissionens forslag velkomment som et led i 
bestræbelserne for at forbedre den måde, det indre marked fungerer på, og for at øge 
klagemuligheder for forbrugerne. På visse områder kan Kommissionens forslag imidlertid 
efter ordførerens opfattelse forbedres, og hans udkast til udtalelse indeholder derfor 
løsningsforslag i den henseende. De er som følger:

Spørgsmålet om, hvorvidt ATB bør gøres obligatorisk for virksomheder, især ved at gøre 
deres deltagelse i ATB-ordningen obligatorisk eller ved at gøre resultatet af ATB-processen 
bindende for dem, er kompliceret. På den ene side kan det hævdes, at obligatoriske ordninger 
øger forbrugernes tillid, fordi de trygt kan forlade sig på dem, hvis noget går galt. På den 
anden side rejser tanken om obligatorisk ATB alvorlige spørgsmål i relation til parternes 
grundlæggende rettigheder, herunder retten til domstolsprøvelse og til effektive retsmidler 
(artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder), ligesom det er i strid med den alternative 
tvistbilæggelses frivillige og fleksible karakter, som er dens særlige kendetegn og samtidig 
kilden til dens særlige nytteværdi. Ordføreren for udtalelsen vælger derfor at følge den vej, 
som er udstukket af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om 
visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område,2 nemlig: ATB gøres ikke 
obligatorisk, men medlemsstaterne er forpligtede til at skabe incitamenter eller pålægge 
sanktioner, medens domstolene skal give konkret information med henblik på at fremme 
anvendelsen af ATB. Med hensyn til en eventuel bindende virkning ATB-resultatet foreslås 
det, at man informerer parterne herom og anmoder om deres samtykke hertil.

                                               
1P7_TA(2011)0449.
2 EUT L 136 af 24.5 2008, s. 3.
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- Direktivet bør ikke finde anvendelse på klager fra erhvervsdrivende over forbrugere, 
eftersom ATB er tænkt som et instrument til behandling af forbrugerklager for at afhjælpe den 
eksisterende ubalance mellem erhvervsdrivende og forbrugere og give forbrugerne en nem 
måde at søge erstatning på. Disse betragtninger finder naturligvis ikke tilsvarende anvendelse 
på klager fra erhvervsdrivende.
- Som en sikkerhedsforanstaltning, der kan gøre det muligt at undgå, at der forelægges 
irrelevante sager for ATB-enheder, bør der være et krav om, at der søges opnået en mindelig 
løsning, før en tvist forelægges for ATB-enhed. Medlemsstaterne bør også kunne fastsætte 
minimumstærskler for sagsgenstandens værdi for at undgå sager, hvor denne værdi er 
uforholdsmæssigt lavere end de faktiske omkostninger ved ATB-proceduren.
- Generelt skal principperne for ATB-procedurerne udspecificeres på mere omfattende og 
udtømmende vis, og man bør i den forbindelse trække på direktiv 2008/52/EF, den 
europæiske adfærdskodeks for mæglere, Kommissionens henstilling af 30.3.1998 om de 
principper, der finder anvendelse på organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister 
på forbrugerområdet1 samt Kommissionens henstilling af 4. april 2001 om principper for 
udenretslige organer til mindelig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet2. Det foreslås
derfor, at der i direktivet indføjes konkrete bestemmelser vedrørende især principperne om 
uafhængighed, lovlighed og fortrolighed.
- Uddannelsen af de fysiske personer, der er involveret i ATB-procedurerne, er altafgørende, 
bl.a. med henblik på at sikre tilliden til ATB-procedurerne og deres resultater, og den bør 
sikres af Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab.
- ATB-procedurer bør ikke hindre parterne i at få adgang til normale retslige procedurer 
gennem anvendelse af forældelsesfrister. Derfor bør direktivet, parallelt med den tilsvarende 
bestemmelse i direktiv 2008/52/EF (artikel 8), fastslå, at ATB i almindelighed har opsættende 
virkning på forældelsesfrister. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer. 
Det bør omfatte klager indgivet af 

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
kontraktlige tvister, der opstår mellem 
forbrugere og erhvervsdrivende i 
forbindelse med salg af varer eller levering 
af tjenesteydelser i alle erhvervssektorer. 
Det bør være begrænset til klager indgivet 

                                               
1 EUT L 115 af 17.4 1998, s. 31.
2 EUT L 109 af 19.4.2001, s. 56.
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forbrugere mod erhvervsdrivende, men 
også klager indgivet af erhvervsdrivende 
mod forbrugere. Dette direktiv bør ikke 
finde anvendelse på tvister mellem 
erhvervsdrivende; dog bør det ikke 
forhindre medlemsstaterne i at vedtage 
eller opretholde bestemmelser om 
procedurer for udenretslig bilæggelse af 
sådanne tvister. 

af forbrugere mod erhvervsdrivende. Dette 
direktiv bør ikke finde anvendelse på 
tvister mellem erhvervsdrivende eller på 
klager indgivet af erhvervsdrivende mod 
forbrugere; dog bør det ikke forhindre 
medlemsstaterne i at vedtage eller 
opretholde bestemmelser om procedurer 
for udenretslig bilæggelse af sådanne 
tvister. 

Or. en

Begrundelse

ATB er tænkt som et instrument til behandling af forbrugerklager for at afhjælpe den 
eksisterende ubalance mellem erhvervsdrivende, der er bedre i stand til at bære økonomiske 
tab og betale for retssager, og forbrugere, som normalt ikke vil rejse erstatningskrav ved en 
domstol på grund af de hermed forbundne økonomiske omkostninger, der undertiden kan 
overstige selve sagsgenstandens værdi. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, og ej heller på 
procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende. Det bør ikke finde 
anvendelse på direkte forhandlinger 
mellem parterne. Endvidere bør det ikke 
finde anvendelse på en dommers forsøg på 
at bilægge en tvist under en retssag 
vedrørende den pågældende tvist.

(12) Dette direktiv bør ikke finde 
anvendelse på procedurer som led i 
forbrugerklageordninger, der drives af den 
erhvervsdrivende. Det bør ikke finde 
anvendelse på direkte forhandlinger 
mellem parterne. Endvidere bør det ikke 
finde anvendelse på en dommers forsøg på 
at bilægge en tvist under en retssag 
vedrørende den pågældende tvist.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Medlemsstaterne bør tilskynde til 
alternativ tvistbilæggelse, når det er 
relevant, gennem incitamenter eller 
sanktioner. I Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 
2008 om mægling på det civil- og 
handelsretlige område er der allerede 
fastsat en ramme for mæglingsordninger 
på EU-plan, navnlig for 
grænseoverskridende 
uoverensstemmelser, dog uden at dette 
udelukker, at det kan finde anvendelse på 
interne mæglingsordninger. Dette direktiv 
supplerer dette system for så vidt angår
andre procedurer for alternativ 
tvistbilæggelse. 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til 
tvisten. Det er særlig nødvendigt at sikre, at 
et sådant pres ikke forekommer, når ATB-
instanser finansieres af en af parterne i 
tvisten eller af en organisation, som en af 
parterne er medlem af.

(17) De fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, bør kun betragtes 
som uvildige, hvis de ikke kan udsættes for 
pres, som kan påvirke deres holdning til 
tvisten. Det er særlig nødvendigt at sikre, at 
et sådant pres ikke forekommer, når ATB-
instanser finansieres af en af parterne i 
tvisten eller af en organisation, som en af 
parterne er medlem af. Med henblik på at 
udelukke enhver interessekonflikt bør de 
fysiske personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse, oplyse om ethvert forhold, 
der kan indskrænke deres uafhængighed 
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eller give anledning til en 
interessekonflikt. Der bør gælde særlige 
krav for fysiske personer, der er ansat 
alene af den erhvervsdrivende.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Det er afgørende for ATB's succes, 
navnlig med henblik på at sikre den 
nødvendige tillid til ATB-procedurerne, at 
de fysiske personer, der varetager 
alternativ tvistbilæggelse, er i besiddelse 
af den nødvendige sagkundskab. Der bør 
derfor stilles specifikke 
uddannelsesordninger til rådighed i et 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Selv om de løsninger, der 
udarbejdes af ATB-enhederne, og 
resultatet af ATB-procedurerne ud over 
retsregler også kan bygge på 
billighedshensyn og adfærdskodekser, bør 
denne fleksibilitet ikke medføre, at 
niveauet for forbrugerbeskyttelse sænkes i 
forhold til den beskyttelse, som 
forbrugeren ville være sikret, hvis 
domstolene skulle håndhæve 
lovgivningen. Dette direktiv bør derfor 
knæsætte legalitetsprincippet.
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Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) ATB-procedurer bør være effektive. 
De bør være enkle og hurtige, således at 
deres varighed almindeligvis ikke 
overskrider 90 dage. ATB-instansen bør 
kunne forlænge denne frist, når den 
pågældende tvists kompleksitet tilsiger det.

(19) ATB-procedurer bør være effektive. 
De bør være enkle og hurtige, således at 
deres varighed almindeligvis ikke 
overskrider 90 arbejdsdage fra det 
tidspunkt, hvor paterne modtager 
underretning om, at der er indgivet en 
klage. ATB-instansen bør underrette 
parterne om klagen, når den har modtaget 
hele den dokumentation, der er nødvendig 
for gennemførelsen af ATB-proceduren.
ATB-instansen bør kunne forlænge denne 
frist, når den pågældende tvists 
kompleksitet tilsiger det. 

Or. en

Begrundelse
For at være realistisk og sikre kvaliteten af ATB-procedurernes resultater, bør perioden  
udvides til 90 arbejdsdage. For at undgå retlig usikkerhed og sikre, at ATB-instanserne har 
tilstrækkelig tid til at behandle sagerne effektivt,  bør det afklares, hvornår 90-dagesperioden 
starter.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Af hensyn til ATB-instansernes 
effektivitet er det nødvendigt at sikre, at de 
kun behandler relevante sager. Det bør 
derfor kræves, at forbrugerne prøver at nå 
frem til en mindelig løsning med den 
erhvervsdrivende, inden de forelægger 
tvisten for en ATB-instans. ATB-
instanserne bør kunne kræve 
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dokumentation for, at der er gjort et 
sådant forsøg, og afvise klagen, hvis 
forbrugeren ikke er i stand til at 
forelægge en sådan dokumentation. 
Medlemsstaterne bør også kunne 
fastsætte minimumstærskler for 
sagsgenstandens værdi for at undgå 
sager, hvor denne værdi er 
uforholdsmæssigt lavere end de faktiske 
omkostninger ved ATB-proceduren.

Or. en

Begrundelse
Der bør træffes visse forholdsregler for at undgå, at ATB-instanserne bebyrdes unødigt med 
irrelevante sager.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a)  I overensstemmelse med det 
anerkendte frihedsprincip bør resultatet 
af ATB-procedurerne ikke være bindende 
for parterne, medmindre de før 
påbegyndelsen af proceduren er blevet 
informeret om den bindende karakter af 
resultatet og har givet deres udtrykkelige 
samtykke hertil.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Fortrolighed i ATB-procedurerne er 
vigtig, og dette direktiv bør derfor 
indeholde bestemmelser om et minimum 



PE486.223v01-00 10/33 PA\898179DA.doc

DA

af kompatibilitet mellem de civile 
retsplejeregler med hensyn til beskyttelse 
af ATB-procedurernes fortrolige karakter 
under en eventuel senere retssag på det 
civil- og handelsretlige område eller 
under en voldgift.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 21 c (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21c) For at tilskynde parterne til at 
anvende ATB bør medlemsstaterne sikre, 
at deres regler om forældelsesfrister ikke 
hindrer parterne i at gå til retten eller 
anvende voldgift, hvis forsøget på finde en 
løsning gennem ATB slår fejl. 
Medlemsstaterne bør sikre, at dette 
resultat nås, selv om dette direktiv ikke 
harmoniserer de nationale regler om 
forældelsesfrister. Bestemmelserne om 
forældelsesfrister i internationale aftaler, 
som medlemsstaterne har gennemført, 
f.eks. på det transportretlige område, bør 
ikke berøres heraf.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 23 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dette direktiv foreskriver ikke, at det 
skal være obligatorisk for erhvervsdrivende 
at deltage i ATB-procedurer, eller at 

(23) Dette direktiv foreskriver ikke, at det 
skal være obligatorisk for erhvervsdrivende 
at deltage i ATB-procedurer, eller at 
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resultaterne af sådanne procedurer, når en 
forbruger har indgivet en klage mod dem, 
skal være bindende for de 
erhvervsdrivende. Dette direktiv berører 
dog ikke eventuelle nationale 
bestemmelser, der gør det obligatorisk for 
erhvervsdrivende at deltage i sådanne 
procedurer, eller som gør resultaterne heraf 
bindende for de erhvervsdrivende, forudsat 
at denne lovgivning ikke forhindrer 
parterne i at udøve deres ret til adgang til 
retssystemet, der er sikret ved artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. 

resultaterne af sådanne procedurer, når en 
forbruger har indgivet en klage mod dem, 
skal være bindende for de 
erhvervsdrivende. Dette direktiv berører 
dog ikke eventuelle nationale 
bestemmelser, der gør det obligatorisk for 
erhvervsdrivende at deltage i sådanne 
procedurer eller knytter incitamenter eller 
sanktioner hertil, eller som gør 
resultaterne heraf bindende for de 
erhvervsdrivende, forudsat at 
frihedsprincippet opretholdes, og at denne 
lovgivning ikke forhindrer parterne i at 
udøve deres ret til adgang til retssystemet, 
der er sikret ved artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 27 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at ATB-instanser fungerer 
korrekt og effektivt, bør de gøres til 
genstand for nøje overvågning. 
Kommissionen og de myndigheder, der er 
kompetente i forbindelse med dette 
direktiv, bør offentliggøre og ajourføre en 
liste over ATB-instanser, der er i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Andre organer såsom ATB-instanser, 
forbrugersammenslutninger, 
erhvervsorganisationer og Det Europæiske 
Netværk af Forbrugercentre bør også 
offentliggøre denne liste. Herudover bør de 
kompetente myndigheder offentliggøre 
regelmæssige rapporter om ATB-
instansernes udvikling og virkemåde. 
ATB-instanser bør tilsende de kompetente
myndigheder specifikke oplysninger, som 
disse rapporter skal baseres på. 

(27) For at sikre, at ATB-instanser fungerer 
korrekt og effektivt, bør de gøres til 
genstand for nøje overvågning. Med 
henblik herpå bør medlemsstaterne 
udpege en kompetent myndighed. Da det i 
tilfælde af sektorinddelt ATB kan være 
vanskeligt at betro overvågningsopgaven 
til en enkelt myndighed, bør 
medlemsstaterne i sådanne tilfælde kunne 
udpege en kompetent myndighed for hver 
enkelt sektor. Kommissionen og de 
myndigheder, der er kompetente i 
forbindelse med dette direktiv, bør 
offentliggøre og ajourføre en liste over 
ATB-instanser, der er i overensstemmelse 
med dette direktiv. Andre organer såsom 
ATB-instanser, 
forbrugersammenslutninger, 
erhvervsorganisationer og Det Europæiske 
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Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser til at give disse oplysninger i 
overensstemmelse med Kommissionens 
henstilling 2010/304/EU om en 
harmoniseret metode til klassificering og
indberetning af klager og forespørgsler fra 
forbrugere. 

Netværk af Forbrugercentre bør også 
offentliggøre denne liste. Herudover bør de 
kompetente myndigheder offentliggøre 
regelmæssige rapporter om ATB-
instansernes udvikling og virkemåde. 
ATB-instanser bør tilsende de kompetente 
myndigheder specifikke oplysninger, som 
disse rapporter skal baseres på. 
Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-
instanser til at give disse oplysninger i 
overensstemmelse med Kommissionens 
henstilling 2010/304/EU om en 
harmoniseret metode til klassificering og 
indberetning af klager og forespørgsler fra 
forbrugere. 

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
det indre markeds funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende kan indbringes for 
instanser, der tilbyder uvildige, 
gennemsigtige, effektive og rimelige 
procedurer for alternativ tvistbilæggelse. 

Formålet med dette direktiv er at bidrage til 
det indre markeds funktion og til 
virkeliggørelsen af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende af de førstnævnte kan 
indbringes for instanser, der tilbyder 
uvildige, uafhængige, gennemsigtige, 
effektive og rimelige procedurer for 
alternativ tvistbilæggelse. 

Or. en

Begrundelse
ATB er tænkt som et instrument til behandling af forbrugerklager for at afhjælpe den 
eksisterende ubalance mellem erhvervsdrivende, der er bedre i stand til at bære økonomiske 
tab og betale for retssager, og forbrugere, som normalt ikke vil rejse erstatningskrav ved en 
domstol på grund af de hermed forbundne økonomiske omkostninger, der undertiden kan 
overstige selve sagsgenstandens værdi. 
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Dette direktiv finder anvendelse på 
procedurer for udenretslig løsning af 
kontraktlige tvister, der opstår i forbindelse 
med salg af varer og levering af 
tjenesteydelser fra en erhvervsdrivende, der 
er etableret i Unionen, til en forbruger, der 
er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst 
af en tvistbilæggelsesinstans, der foreslår 
eller påbyder en løsning eller samler 
parterne med henblik på at formidle en 
mindelig løsning, i det følgende benævnt 
"ATB-procedurer".

(1) Dette direktiv finder anvendelse på 
procedurer for udenretslig løsning af 
kontraktlige tvister, der opstår i forbindelse 
med salg af varer og levering af 
tjenesteydelser fra en erhvervsdrivende, der 
er etableret i Unionen, til en forbruger, der 
er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst 
af en ATB-instans.

Or. en

Begrundelse
Definitionen på ATB bør udspecificeres i artikel 4 om definitioner.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurer ved 
tvistbilæggelsesinstanser, hvor de fysiske 
personer, der er ansvarlige for 
tvistbilæggelsen, er ansat alene af den 
erhvervsdrivende

udgår

Or. en

Begrundelse
Visse interne ATB-ordninger fungerer fortrinligt og er velkendte blandt forbrugerne, som ser 
ud til at være tilfredse med deres funktionsmåde og resultater. Så længe disse interne 
ordninger lever op til de samme kvalitetskriterier om uvildighed, gennemsigtighed, effektivitet 
og rimelighed, bør der ikke være nogen forskelsbehandling mellem interne ordninger og 
tredjeparter.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) ”alternativ tvistbilæggelses-
procedure”: en procedure for udenretslig 
løsning af en tvist, hvorved parterne søger 
at løse deres konflikt ved mellemkomst af 
en tvistbilæggelsesinstans, der foreslår 
eller påbyder en løsning eller samler 
parterne med henblik på at formidle en 
mindelig løsning

Or. en

Begrundelse

Nødvendig præcisering af direktivets formål og anvendelsesområde.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 5a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a (ny)
Anvendelse af ATB-procedurer

(1) Medlemsstaterne tilskynder til 
anvendelse af alternativ tvistbilæggelse, 
om nødvendigt ved at knytte incitamenter 
til brugen af ATB eller pålægge 
sanktioner, hvis ATB afvises, uanset om 
det sker før eller efter påbegyndelsen af 
en retssag.
(2) En domstol, ved hvilken der anlægges 
sag, kan, når det er hensigtsmæssigt og 
under hensyntagen til alle sagens 
omstændigheder, opfordre parterne til at 
anvende ATB til at løse tvisten. Domstolen 
kan også opfordre parterne til at deltage i 
et informationsmøde om anvendelsen af 
ATB-procedurer, hvis sådanne møder 
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arrangeres og er let tilgængelige, samt 
oplyse parterne om OTB-platformen, 
indført ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. [nummer 
indsættes af Publikationskontoret] af 
[dato indsættes af Publikationskontoret] 
om onlinetvistbilæggelse på 
forbrugerområdet (forordningen om OTB 
på forbrugerområdet).
(3) Intet i denne artikel forhindrer 
parterne i at udøve deres ret til adgang til 
retssystemet.

Or. en

Begrundelse
Parterne bør tilskyndes til at anvende ATB. Gør man henvisning til eller deltagelse i ATB 
obligatorisk, rejser det imidlertid spørgsmålet om adgang til domstolsprøvelse. Det 
forekommer derfor hensigtsmæssigt at appellere til medlemsstaterne om at tilskynde til 
anvendelse af ATB-procedurer samt, på linje med bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 
2008/52/EF, at nævne muligheden for, at domstolene kan henvise parterne til ATB, samt 
anføre, at de eksisterende ordninger i medlemsstater, der gør brugen af ATB-procedurer 
obligatorisk eller har incitamenter eller sanktioner i tilknytning hertil, kan bibeholdes.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har et netsted, hvor parterne kan indgive 
klage online

a) driver et up-to-date-netsted, hvor 
parterne kan få information om ATB-
procedurer og indgive klage online

Or. en



PE486.223v01-00 16/33 PA\898179DA.doc

DA

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagkundskab og uvildighed Sagkundskab, uafhængighed og 
upartiskhed 

Or. en

Begrundelse
Principperne om uafhængighed og uvildighed er ikke ækvivalente. Uafhængigheden af de 
fysiske personer, der varetager ATB, er en forudsætning for uvildighed, jf. Kommissionens 
henstillinger fra 1998 og 2001. 

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de fysiske 
personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse, er i besiddelse af den 
nødvendige sagkundskab, og at de er 
uvildige. Dette sker ved at sikre, at de:

(1) Medlemsstaterne sikrer, at de fysiske 
personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse, er i besiddelse af den 
nødvendige sagkundskab, og at de er 
uafhængige og uvildige. Dette sker ved at 
sikre, at de:

Or. en

Begrundelse
Principperne om uafhængighed og uvildighed er ikke ækvivalente. Uafhængigheden af de 
fysiske personer, der varetager ATB, er en forudsætning for uvildighed, jf. Kommissionens 
henstillinger fra 1998 og 2001. 

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har den nødvendige viden og erfaring 
samt de krævede færdigheder inden for 

a) har den nødvendige viden og erfaring 
samt de krævede færdigheder inden for 



PA\898179DA.doc 17/33 PE486.223v01-00

DA

alternativ tvistbilæggelse alternativ tvistbilæggelse eller retlig 
bilæggelse af forbrugertvister samt 
lovkundskab

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ikke kan afsættes uden gyldig grund b) udpeges for en fast periode og ikke kan 
afsættes uden gyldig grund

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer med henblik 
på stk. 1, litra a, at der forefindes 
specifikke uddannelsesprogrammer for 
fysiske personer, der varetager alternativ 
tvistbilæggelse. Kommissionen bistår 
medlemsstaterne med at udvikle sådanne 
uddannelsesprogrammer og mekanismer 
for kvalitetskontrol.

Or. en

Begrundelse
Der bør være passende uddannelsestilbud til fysiske personer, som ønsker at varetage ATB-
procedurer.



PE486.223v01-00 18/33 PA\898179DA.doc

DA

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer med henblik 
på stk. 1, litra c, at de fysiske personer, 
der varetager alternativ tvistbilæggelse, 
oplyser om ethvert forhold, der kan berøre 
eller kan mistænkes for at berøre deres 
uafhængighed eller give anledning til en 
interessekonflikt. 
Medlemsstaterne sikrer, at den 
pågældende person i forbindelse med 
sådanne forhold accepterer kun at handle 
eller fortsætte med at handle med 
parternes udtrykkelige samtykke, og kun 
hvis vedkommende er sikker på, at han 
eller hun kan gennemføre ATB-
proceduren i fuld uafhængighed med 
henblik på at sikre fuld uvildighed.
Medlemsstaterne sørger for, at 
oplysningspligten i henhold til dette stykke 
finder anvendelse under hele ATB-
proceduren.

Or. en

Begrundelse
Principperne om uafhængighed og uvildighed er ikke ækvivalente. Uafhængigheden af de 
fysiske personer, der varetager ATB, er en forudsætning for uvildighed, jf. Kommissionens 
henstillinger fra 1998 og 2001. 

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I tilfælde, hvor de fysiske personer, 
der er ansvarlige for tvistbilæggelsen, ikke 
udelukkende er ansat af den 
erhvervsdrivende, gælder 
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oplysningspligten i stk. 1b bl.a. for:
a) enhver personlig eller 
forretningsmæssig forbindelse med en 
eller flere af parterne
b) enhver interesse af økonomisk eller 
anden art, det være sig direkte eller 
indirekte, i resultatet af ATB-proceduren
c) ethvert tilfælde, hvor den pågældende 
har optrådt på vegne af en eller flere af 
parterne uden for ATB-regi.

Or. en

Begrundelse
Principperne om uafhængighed og uvildighed er ikke ækvivalente. Uafhængigheden af de 
fysiske personer, der varetager ATB, er en forudsætning for uvildighed, jf. Kommissionens 
henstillinger fra 1998 og 2001. 

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) Medlemsstaterne sikrer med henblik 
på stk. 1, litra c, at fysiske personer, der 
varetager alternativ tvistbilæggelse, og 
som er ansat alene af den 
erhvervsdrivende, opfylder følgende krav:
a) de er udpeget af den øverste ledelse og 
for en tilstrækkelig lang periode til at 
sikre deres uafhængighed
b) de er ikke hierarkisk forbundet med 
driftsledelsen og navnlig ikke med 
personer, der er ansvarlige for 
kundeforhold
c) deres aflønning er ikke afhængig af 
resultatet af ATB-proceduren
d) der er afsat et særskilt budget med 
tilstrækkelige midler til at sikre ATB-
procedurernes effektivitet.

Or. en
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Begrundelse
Der er brug for specifikke regler for at sikre uafhængigheden og uvildigheden af de af de 
fysiske personer, der er ansvarlige for tvistbilæggelsen, som er ansat alene af den 
erhvervsdrivende. 

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Lovligheden af ATB-afgørelser

(1) Medlemsstaterne sikrer, at resultatet 
af en ATB-procedure ikke medfører, at 
forbrugeren mister den beskyttelse, som 
ydes af de præceptive lovregler i den 
medlemsstat, hvor ATB-instansen er 
etableret.
(2) I forbindelse med 
grænseoverskridende forbrugertvister 
sikrer medlemsstaterne, at resultatet af en 
ATB-procedure ikke medfører, at 
forbrugeren mister den beskyttelse, han 
har krav på i henhold til regler, som ikke 
kan fraviges ved aftale i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren har sin sædvanlige bopæl, i 
de tilfælde, der er anført i artikel 6 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 
2008 om lovvalgsregler for kontraktlige 
forpligtelser (Rom I)1. 
_____________
1 EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6.

Or. en

Begrundelse
ATB-instanser kan eventuelt træffe deres afgørelse på et andet grundlag end retsregler 
(selvreguleringskodekser etc.). Det er derfor afgørende, at afgørelser truffet på et sådant 
grundlag ikke giver forbrugeren en dårligere beskyttelse end den, han har krav på henhold til 
national. lovgivning.  I grænseoverskridende sager, hvor Rom I-forordningen finder 
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anvendelse, kan lovgivningen i bopælssstaten give en bedre beskyttelse end lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor ATB-instansen er etableret. ATB-procedurerne må under alle 
omstændigheder ikke medføre en ringere beskyttelse end den, som den gældende lovgivning 
giver.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ATB-instanser 
på deres netsteder og i trykt form på deres 
lokaliteter offentliggør oplysninger om: 

Medlemsstaterne sikrer, at ATB-instanser 
på deres netsteder og, efter anmodning, i 
trykt form på deres lokaliteter offentliggør 
oplysninger formuleret i et almindeligt 
sprog, som er forståeligt for en 
gennemsnitsbruger, om: 

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de fysiske personer, der varetager den 
alternative tvistbilæggelse, hvordan de er 
udpeget, og for hvor lang tid

a) en liste over de fysiske personer, der 
varetager den alternative tvistbilæggelse, 
deres cv'er, herunder ekspertiseområde(r),
hvordan de er udpeget, og for hvor lang tid

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de former for tvister, de er kompetente d) de former for tvister, de er kompetente 
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til at behandle til at behandle, herunder i relevant 
omfang sagsgenstandens minimumsværdi

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra i 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) eventuelle omkostninger, parterne skal 
dække

(i) eventuelle omkostninger, parterne skal 
dække, herunder regler om betaling af 
sagens omkostninger ved dennes 
afslutning 

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ka) bøde, der skal betales ved manglende 
efterkommelse af en afgørelse med 
bindende virkning for parterne

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser på deres netsteder og i trykt form 
på deres lokaliteter offentliggør 

(2) Medlemsstaterne sikrer, at ATB-
instanser på deres netsteder og, efter 
anmodning, i trykt form på deres 
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årsrapporter om deres virksomhed. Disse 
rapporter skal indeholde følgende 
oplysninger om både nationale og 
grænseoverskridende tvister:

lokaliteter offentliggør årsrapporter om 
deres virksomhed. Disse rapporter skal 
indeholde følgende oplysninger om både 
nationale og grænseoverskridende tvister:

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eventuelle tilbagevendende problemer, 
som fører til tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende 

b) eventuelle tilbagevendende problemer, 
som fører til tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, eventuelt ledsaget af 
vejledende løsninger, herunder navnlig 
forslag til, hvordan de pågældende 
spørgsmål kan håndteres

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) i hvilket omfang resultaterne af ATB-
procedurerne er blevet efterlevet, hvis dette 
vides

(e) i hvilket omfang resultaterne af ATB-
procedurerne er blevet efterlevet 

Or. en
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 8 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ATB-proceduren er gratis eller kun 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne; 

c) ATB-proceduren er gratis eller kun 
forbundet med beskedne omkostninger for 
forbrugerne; eventuelle omkostninger skal 
være proportionale med sagsgenstandens 
værdi

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 8 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) den ATB-instans, som har modtaget 
klagen, underretter tvistens parter, så 
snart den har modtaget hele den 
dokumentation, som er nødvendig for at 
gennemføre ATB-proceduren

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 8 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tvisten løses inden for 90 dage fra 
datoen for ATB-instansens modtagelse af 
klagen. I tilfælde af komplekse tvister kan 
ATB-instansen forlænge denne frist.

d) tvisten løses inden for 90 arbejdsdage
fra den dato, hvor parterne underrettes 
om, at der er indgivet en klage. I tilfælde 
af komplekse tvister kan ATB-instansen 
forlænge denne frist.

Or. en
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Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Af hensyn til ATB-procedurernes 
effektivitet sikrer medlemsstaterne, at  
forbrugerne er forpligtede til at søge at få 
en mindelig løsning direkte med den 
erhvervsdrivende, inden de forelægger 
tvisten for en ATB-instans. 
Medlemsstaterne kan give ATB-
instanserne beføjelse til at kræve 
dokumentation for, at der er gjort et 
sådant forsøg, og afvise klagen, hvis 
forbrugeren ikke er i stand til at 
forelægge en sådan dokumentation. 

Or. en

Begrundelse
For ikke at overbebyrde ATB-instanserne bør de kun få forelagt relevante sager. Det er 
derfor nødvendigt at indføre adgangsbegrænsning i form af en bestemmelse om, at 
forbrugerne først skal forsøge at finde en løsning sammen med den erhvervsdrivende og kun, 
hvis dette forsøg slår fejl, kan få adgang til ATB. 

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne kan begrænse 
adgangen til at få tvister behandlet ved 
ATB ved at fastsætte minimumstærskler 
for sagsgenstandens værdi, der tager 
hensyn til, om denne værdi er 
uforholdsmæssigt lavere end ATB-
procedurens faktiske omkostninger.

Or. en



PE486.223v01-00 26/33 PA\898179DA.doc

DA

Begrundelse
Det kan være nyttigt for medlemsstaterne at fastsætte minimumstærskler for sagsgenstandens 
værdi for ikke at bebyrde ATB med urimelige sager.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) at parterne har mulighed for at trække 
sig ud af proceduren på ethvert trin, hvis 
de er utilfredse med den måde, 
proceduren foregår eller håndteres på; de 
skal oplyses om denne ret, inden 
proceduren påbegyndes

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) at resultatet af en ATB-procedure 
ikke kan få bindende virkning på de 
involverede parter, medmindre de forud 
for procedurens indledning er blevet 
informeret om den bindende karakter af 
resultatet og udtrykkeligt har givet deres 
samtykke hertil.

Or. en

Begrundelse
Nogle ATB-instanser træffer bindende afgørelser. Frihedsprincippet kræver, at afgørelser 
ikke er bindende for parterne i en tvist, medmindre de har været bekendt med dette forud for 
procedurens indledning og på forhånd har accepteret at lade sig binde af en sådan afgørelse. 
Dette er nødvendigt for at bevare adgangen til domstolsprøvelse i tilfælde af, at parterne ikke 
er tilfredse med procedurens resultat.
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) deltagelse i proceduren forhindrer 
ham ikke i at indgive et normalt søgsmål 
ved en domstol

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Fortrolighed i ATB-procedurer

(1) Medlemsstaterne sikrer, at -
medmindre parterne aftaler andet -
hverken ATB-instanserne eller de fysiske 
personer, der er varetager den alternative 
tvistbilæggelse, er tvunget til at afgive 
vidneforklaring i en civil retssag, en 
handelssag eller en voldgiftssag 
vedrørende oplysninger, der stammer fra 
eller har tilknytning til en ATB-
procedure, undtagen:
a) hvis tvingende ordre public-hensyn i 
den pågældende medlemsstat gør det 
nødvendigt, navnlig for at sikre 
beskyttelsen af børns tarv eller for at 
forhindre, at en persons fysiske eller 
psykiske integritet skades, eller
b) hvis oplysning om indholdet af 
resultatet af en ATB-procedure er 
nødvendigt for at kunne gennemføre eller 
håndhæve dette resultat.
(2) Stk. 1 er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne kan vedtage strengere 
foranstaltninger for at beskytte 
fortrolighed i forbindelse med ATB-
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procedurer. 

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9b
ATB-procedurernes virkning for 

forældelsesfrister
(1) Medlemsstaterne sikrer, at parter, der 
vælger at forsøge at bilægge en tvist 
gennem ATB, ikke efterfølgende hindres i 
at anlægge sag eller benytte voldgift i 
forbindelse med denne tvist, fordi en 
forældelsesfrist er udløbet under ATB-
proceduren.
(2) Stk. 1 berører ikke bestemmelser om 
forældelsesfrister i internationale aftaler, 
som medlemsstaterne er part i.

Or. en

Begrundelse
The use of ADR should not hinder access to normal judicial procedures.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke 
ATB-instanser de hører under, og som er 
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne. Disse 
oplysninger skal bl.a. omfatte adresserne 

Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, oplyser forbrugerne om, hvilke 
ATB-instanser de hører under og forpligter 
sig til at anvende, og som er kompetente til 
at behandle potentielle tvister mellem dem 
og forbrugerne. Disse oplysninger skal 
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på de relevante ATB-instansers netsteder 
og præcisere, hvorvidt den 
erhvervsdrivende forpligter sig til at 
anvende disse instanser til at løse tvister 
med forbrugerne.

bl.a. omfatte kontaktdetaljerne for og 
adresserne på de relevante ATB-instansers 
netsteder. 

Or. en

Begrundelse
For ikke at overbebyrde de erhvervsdrivende samt for at sikre, at forbrugeren kun får 
oplysninger, han kan bruge, bør de erhvervsdrivende kun informere om ATB-instanser, der 
forpligter sig til at bruge. Også kontaktdetaljerne kan være en nyttig informationskilde for 
forbrugerne.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være varigt tilgængelige på en nem, direkte 
og fremtrædende måde på den 
erhvervsdrivendes netsted, hvis et sådant 
findes, i de generelle betingelser for aftaler 
mellem den erhvervsdrivende og en 
forbruger om salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser samt i fakturaer og 
kvitteringer vedrørende sådanne aftaler. 
De skal præcisere, hvor der kan findes 
yderligere oplysninger om den pågældende 
ATB-instans og om betingelserne for dens 
anvendelse.

De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være varigt tilgængelige på en nem, direkte 
og fremtrædende måde på den 
erhvervsdrivendes netsted, hvis et sådant 
findes, i de generelle betingelser for aftaler 
mellem den erhvervsdrivende og en 
forbruger om salg af varer eller levering af 
tjenesteydelser samt i tilfælde, hvor en 
erhvervsdrivende afviser en klage indgivet 
direkte til ham af en forbruger. De skal 
præcisere, hvor der kan findes yderligere 
oplysninger om den pågældende ATB-
instans og om betingelserne for dens 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Systematisk angivelse af sådanne oplysninger på kvitteringer vil være for stor en byrde for de 
erhvervsdrivende, ligesom det vil have begrænset værdi for forbrugeren, som kun vil læse 
informationen om ATB, når der opstår en tvist.
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Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne udpeger hver især en 
kompetent myndighed, der skal have 
ansvaret for at overvåge, hvordan de ATB-
instanser, der er etableret på deres område, 
fungerer og udvikler sig. De meddeler 
Kommissionen, hvilken myndighed de har 
udpeget.

(1) Medlemsstaterne udpeger hver især en 
kompetent myndighed, der skal have 
ansvaret for at overvåge, hvordan de ATB-
instanser, der er etableret på deres område, 
fungerer og udvikler sig. I forbindelse med 
sektor-ATB kan medlemsstaterne udpege 
en kompetent myndighed for hver sektor.
De meddeler Kommissionen, hvilke 
myndigheder de har udpeget.

Or. en

Begrundelse
Nogle ATB-instanser er begrænsede til en sektor. Det vil i sådanne tilfælde være meget 
vanskeligt at overlade overvågningen af alle sektorer til en enkelt myndighed og pålægge 
denne en stor arbejdsbyrde. Det bør være muligt at udpege en myndighed for hver sektor i de 
medlemsstater, som ikke råder over en enkelt myndighed med kompetence i alle sektorer.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Kommissionen udpeges som den 
kompetente myndighed for overvågning af 
paneuropæiske ATB-instansers 
funktionsmåde og udvikling og modtager 
meddelelser direkte fra disse instanser.

Or. en

Begrundelse

Der bør opmuntres til udvikling af paneuropæiske ATB-instanser. Det vil derfor være nyttigt 
at gøre deres underretningspligt lettere ved at overlade overvågningsarbejdet til 
Kommissionen.
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Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i hvilket omfang resultaterne af ATB-
procedurerne er blevet efterlevet, hvis dette 
vides

d) i hvilket omfang resultaterne af ATB-
procedurerne er blevet efterlevet

Or. en

Begrundelse
ATB-instanserne bør have pligt til at overvåge efterlevelsen af resultaterne. Dette er en vigtig 
indikator for ATB-ordningernes effektivitet og gør det også lettere for forbrugere og 
virksomheder at beslutte, om det vil være umagen værd at gå ind i en ATB-procedure.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) eventuelle tilbagevendende problemer, 
som fører til tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende

(f) eventuelle tilbagevendende problemer, 
som fører til tvister mellem forbrugere og 
erhvervsdrivende, eventuelt ledsaget af
vejledende løsninger, herunder navnlig 
forslag til, hvordan de pågældende 
spørgsmål kan håndteres

Or. en

Begrundelse
For at lette udvekslingen af bedste praksis kan det være nyttigt, at ATB-instanserne 
fremlægger vejledende løsninger på de sager, de har afgjort, under overholdelse af 
fortrolighedskravet.
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder udarbejder 
på grundlag af den i stk. 1 omhandlede 
vurdering en liste over de ATB-instanser, 
der opfylder betingelserne i stk. 1.

2. De kompetente myndigheder udarbejder 
på grundlag af den i stk. 1 omhandlede 
vurdering en liste over de ATB-instanser, 
som de har fået meddelelse om og som
opfylder betingelserne i stk. 1.

Or. en

Begrundelse
Det bør være klart, at myndighederne ikke har nogen skønsmæssig beføjelse til at afvise 
optagelse på listen, så længe vurderingen viser, at ATB-ordningen overholder 
bestemmelserne i kapitel II.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen udarbejder en liste over 
de ATB-instanser, den har fået 
underretning om i overensstemmelse med 
stk. 2, og ajourfører denne liste, hver gang 
den meddeles ændringer i 
overensstemmelse med stk. 2, tredje afsnit, 
andet punktum. Kommissionen 
offentliggør denne liste og ajourføringerne 
heraf og sender den til de kompetente 
myndigheder og medlemsstaterne.

3. Kommissionen udarbejder en liste over 
de ATB-instanser, den har fået 
underretning om i overensstemmelse med 
stk. 2 i denne artikel og med artikel 15, 
stk. 3, og ajourfører denne liste, hver gang 
den meddeles ændringer i 
overensstemmelse med stk. 2, tredje afsnit, 
andet punktum. Kommissionen 
offentliggør denne liste og ajourføringerne 
heraf og sender den til de kompetente 
myndigheder og medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse
Listen bør også omfatte de paneuropæiske ATB-instanser, som refererer direkte til 
Kommissionen.
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Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvert andet år offentliggør de 
kompetente myndigheder en rapport om 
ATB-instansernes udvikling og virkemåde. 
Rapporten skal især:

5. Every two years, each competent 
authority shall publish and send to the 
Commission a report on the development 
and functioning of ADR entities. 
Rapporten skal især:

Or. en

Begrundelse
Som led i et godt samarbejde mellem Kommissionen og de nationale kompetente myndigheder 
er det ønskeligt, at de sidstnævnte sender deres rapporter til Kommissionen, som kan 
centralisere informationen, da dette vil lette Kommissionens informationsindsamling.


