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24.3.2019 A8-0447/109

Ændringsforslag 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Formålet med dette direktiv er at 
gøre det muligt for godkendte 
organisationer/organer, der repræsenterer 
forbrugernes kollektive interesser, at søge 
genopretning via sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser i tilfælde af 
overtrædelser af EU-retten. De godkendte 
organisationer/organer bør kunne anmode 
om at få bragt en overtrædelse til ophør 
eller få den forbudt og at få fastslået, at der 
forelå en overtrædelse og søge 
genopretning i form af kompensation, 
afhjælpning eller forholdsmæssigt afslag 
afhængigt af den nationale lovgivning.

(1) Formålet med dette direktiv er at 
gøre det muligt for godkendte 
organisationer/organer, der repræsenterer 
forbrugernes kollektive interesser, at søge 
genopretning via sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser i tilfælde af 
overtrædelser af EU-retten. De godkendte 
organisationer/organer bør kunne anmode 
om at få bragt en overtrædelse til ophør 
eller få den forbudt og at få fastslået, at der 
forelå en overtrædelse og søge 
genopretning i form af kompensation, 
afhjælpning, udskiftning, fjernelse,  
forholdsmæssigt afslag, 
kontraktophævelse eller tilbagebetaling af 
den betalte pris afhængigt af den nationale 
lovgivning.
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24.3.2019 A8-0447/110

Ændringsforslag 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen har vedtaget 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 261/2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og 
bistand til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 
2027/97 om luftfartsselskabers 
erstatningsansvar ved luftbefordring af 
passagerer og deres bagage30 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
jernbanepassagerers rettigheder og 
forpligtelser31. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser 
om, at Kommissionen et år efter dette 
direktivs ikrafttrædelse skal vurdere, om 
EU-reglerne for så vidt angår fly- og 
jernbanepassagerers rettigheder sikrer et 
passende forbrugerbeskyttelsesniveau i 
forhold til det, der sikres i dette direktiv, 
og drager de nødvendige konklusioner 
med hensyn til dette direktivs 
anvendelsesområde.

udgår

_________________
30 COM(2013) 130 final.
31 COM(2017) 548 final.
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Ændringsforslag 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne kan kræve, at de 
godkendte organisationer/organer 
fremlægger tilstrækkelige oplysninger til at 
understøtte sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser med henblik på 
genopretning, herunder en beskrivelse af 
den gruppe af forbrugere, der er berørt af 
overtrædelsen og spørgsmålene om de 
faktiske og retlige omstændigheder, der 
skal besvares inden for rammerne af 
sagerne til varetagelse af 
forbrugerinteresser. Det skal ikke kræves 
af den godkendte organisation/det 
godkendte organ, at den/det kan udpege 
hver enkelt forbruger, der er berørt af en 
overtrædelse, for at kunne rejse en sag. I 
forbindelse med sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser vil en retsinstans eller 
en forvaltningsmyndighed tidligst muligt i 
sagen skulle kontrollere, om den er egnet 
som en sag til varetagelse af 
forbrugerinteresser i lyset af 
overtrædelsens art og kendetegnene ved de 
tab, de berørte forbrugere har lidt.

(18) Medlemsstaterne kan kræve, at de 
godkendte organisationer/organer 
fremlægger tilstrækkelige oplysninger til at 
understøtte sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser med henblik på 
genopretning, herunder en beskrivelse af 
den gruppe af forbrugere, der er berørt af 
overtrædelsen og spørgsmålene om de 
faktiske og retlige omstændigheder, der 
skal besvares inden for rammerne af 
sagerne til varetagelse af 
forbrugerinteresser. For at kunne rejse en 
sag bør det kræves af den godkendte 
organisation/det godkendte organ, at 
den/det kan udpege hver enkelt forbruger, 
der er berørt af en overtrædelse, og at 
den/det indhenter disse forbrugeres 
forudgående tilsagn om at tage del i 
indbringelsen af sagen. I forbindelse med 
sager til varetagelse af forbrugerinteresser 
vil en retsinstans eller en 
forvaltningsmyndighed tidligst muligt i 
sagen skulle kontrollere, om den er egnet 
som en sag til varetagelse af 
forbrugerinteresser i lyset af 
overtrædelsens art og kendetegnene ved de 
tab, de berørte forbrugere har lidt.
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Ændringsforslag 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I sager, der drejer sig om mindre 
beløb, vil de fleste forbrugere 
sandsynligvis ikke tage skridt til at 
håndhæve deres rettigheder, fordi indsatsen 
ikke ville stå i forhold til fordelene for den 
enkelte forbruger. Hvis samme praksis 
vedrører en række forbrugere, kan det 
samlede tab imidlertid være betydeligt. I 
sådanne tilfælde kan en retsinstans eller en 
forvaltningsmyndighed anse det for 
uforholdsmæssigt at fordele midlerne 
blandt de berørte forbrugere, f.eks. fordi 
det vil være for dyrt eller ikke muligt i 
praksis. De midler, der indkommer via 
betaling af kompensation i sager til 
varetagelse af forbrugerinteresser, vil 
derfor bedre kunne anvendes til at beskytte 
forbrugernes kollektive interesser og bør 
kanaliseres over mod relevante offentlige 
formål såsom fonde, der yder retshjælp til 
forbrugere, oplysningskampagner eller 
forbrugerbevægelser.

(21) I sager, der drejer sig om mindre 
beløb, vil de fleste forbrugere 
sandsynligvis ikke tage skridt til at 
håndhæve deres rettigheder, fordi indsatsen 
ikke ville stå i forhold til fordelene for den 
enkelte forbruger. Hvis samme praksis 
vedrører en række forbrugere, kan det 
samlede tab imidlertid være betydeligt. I 
sådanne tilfælde kan en retsinstans eller en 
forvaltningsmyndighed uanset den enkelte 
forbrugers ret til at kræve kompensation 
anse det for uforholdsmæssigt at fordele 
midlerne blandt de berørte forbrugere, 
f.eks. fordi det vil være for dyrt eller ikke 
muligt i praksis. De midler, der indkommer 
via betaling af kompensation i sager til 
varetagelse af forbrugerinteresser, vil 
derfor bedre kunne anvendes til at beskytte 
forbrugernes kollektive interesser og bør 
kanaliseres over mod relevante offentlige 
formål såsom fonde, der yder retshjælp til 
forbrugere, oplysningskampagner eller 
forbrugerbevægelser. Med henblik på at 
undgå interessekonflikter bør midlerne 
ikke tildeles den godkendte 
organisation/det godkendte organ, der har 
anlagt sagen.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Ændringsforslag 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv fastsættes regler, der 
gør det muligt for godkendte 
organisationer/organer at rejse sager til 
varetagelse af forbrugerinteresser med 
henblik på at beskytte forbrugernes 
kollektive interesser, samtidig med at der 
sikres passende garantier for at undgå 
misbrug af adgangen til at rejse sager.

1. I dette direktiv fastsættes regler, der 
gør det muligt for godkendte 
organisationer/organer at rejse sager til 
varetagelse af forbrugerinteresser med 
henblik på at beskytte forbrugernes 
kollektive interesser i situationer med 
mange skadelidte, samtidig med at der 
sikres passende garantier for at undgå 
misbrug af adgangen til at rejse sager.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Ændringsforslag 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
sager til varetagelse af forbrugerinteresser, 
som rejses som følge af erhvervsdrivendes 
overtrædelser af de EU-retlige 
bestemmelser, der er opført i bilag I, som 
skader eller kan skade forbrugernes 
kollektive interesser. Det finder anvendelse 
på nationale og grænseoverskridende 
overtrædelser, herunder overtrædelser, der 
er ophørt inden sagen til varetagelse af 
forbrugerinteresser blev indledt, eller inden 
den blev afsluttet.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
sager til varetagelse af forbrugerinteresser, 
som rejses som følge af erhvervsdrivendes 
overtrædelser af de EU-retlige 
bestemmelser, der er opført i bilag I, som 
skader eller kan forventes at ville skade 
forbrugernes kollektive interesser med 
mange skadelidte til følge. Det finder 
anvendelse på overtrædelser med en EU-
dimension, herunder overtrædelser, der er 
ophørt inden sagen til varetagelse af 
forbrugerinteresser blev indledt, eller inden 
den blev afsluttet.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Ændringsforslag 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Sager til varetagelse af 
forbrugerinteresser erstatter ikke 
forbrugerens ret til at modtage individuel 
erstatning i henhold til specifik EU-
lovgivning i tilfælde af erhvervsdrivendes 
overtrædelse af bestemmelser i EU-retten.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Ændringsforslag 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på den i bilag IIa (nyt) 
oplistede EU-lovgivning, der er under 
revision.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Ændringsforslag 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "situationer med mange 
skadelidte": en udbredt overtrædelse med 
en EU-dimension begået af en 
erhvervsdrivende for så vidt angår 
bestemmelser i den EU-ret, der er opført 
på listen i bilag I, som skader eller kan 
skade et betydeligt antal forbrugeres 
kollektive interesse

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Ændringsforslag 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) "udbredt overtrædelse med en EU-
dimension": en udbredt overtrædelse, der 
har skadet, skader eller kan forventes at 
ville skade forbrugernes kollektive 
interesser i mindst to tredjedele af 
medlemsstaterne, der tilsammen tegner 
sig for mindst to tredjedele af Unionens 
befolkning.

Or. en


