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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till direktiv om grupptalan, som bör 
säkerställa dels att medlemsstaterna fullständigt tillämpar och genomför EU-rätten och ser till 
att den efterlevs, dels att de ger medborgarna tillgång till rättslig prövning.

Direktivet om grupptalan påverkar inte befintliga mekanismer för att förbättra eller ändra de 
direktiv som anges i bilaga I med hjälp av transportföretag eller researrangörer på plats, utan 
det bör snarare ses som ett instrument för en konsumentvänlig tillämpning av befintlig 
lagstiftning. I händelse av en tvist ska den behöriga medlemsstaten fastställa om en grupptalan 
är tillåtlig eller inte. (Behörigheten fastställs genom förordning (EG) nr 44/2001 – Bryssel I-
förordningen.)

De sektorsspecifika direktiven tar inom transport- och turismsektorn hänsyn till de särskilda 
förhållandena inom de berörda sektorerna, såsom flyg-, tåg-, båt- och paketresor, på vilka 
möjligheten till grupptalan ska vara tillämplig.

När det gäller konsumentskyddet som helhet anser föredraganden att det är absolut 
nödvändigt att så snart som möjligt omarbeta och uppdatera de sektorsspecifika direktiven 
och att anpassa dem till utvecklingen på marknaden. Detta gäller särskilt direktivet om 
flygpassagerares rättigheter. Detta förslag till direktiv om grupptalan får under inga 
omständigheter avleda uppmärksamheten från det faktum att ändringen av flygpassagerarnas 
rättigheter är mycket försenad. I dagsläget är det emellertid för tidigt att säga om det kommer 
att finnas en omarbetning ett år efter det att direktivet om grupptalan har trätt i kraft, varför 
den tidsfrist som kommissionen har föreslagit för att utvärdera om det ska finnas kvar i bilaga 
I inte förefaller särskilt ändamålsenlig.

Förfaranden för kollektiv prövning bör inte användas till att utföra offentliga uppgifter som 
till exempel lagföring av handlingar som ger upphov till skada. Utförandet av sådana 
offentliga uppgifter får inte utkontrakteras till privata organisationer genom att man ger 
privata enheter exklusiv tillgång till dessa förfaranden. 

Direktivet behandlar inte möjligheten att konkurrerande förfaranden kan hindra en senare 
grupptalan. I detta sammanhang behövs en detaljerad analys och reglering för att man ska 
undvika en kraftig ökning av förfaranden till nackdel för domstolarna, konsumenterna och 
företagen.

Det får inte finnas något incitament att driva godtyckliga förfaranden mot företag i 
utpressningssyfte, vilket kan göras till en lönsam affärsmodell.

Föredraganden anser dessutom att det finns behov av förbättringar på följande områden:

1. Definition av godkända enheter: Här måste villkoren stramas upp, och alla villkor för 
grupptalans varaktighet inom de berörda godkända enheterna måste vara begripliga.  

2. System för frivilligt deltagande (opt-in): Föredraganden förkastar grupptalan på 
privaträttens område utan de berörda konsumenternas medgivande eftersom ett 
frångående av detta system för frivilligt deltagande inte motsvarar vår europeiska 
rättstradition. Förutsättningen för kollektiv prövning måste vara att konsumenten ger sitt 
medgivande till att hävda sina rättigheter. Man måste emellertid utgå från att 
tillämpningen av ett system för frivilligt deltagande i samband med småmål sannolikt 
inte kommer att få ett brett samtycke hos de förmodade skadelidande parterna, eftersom 
en eventuell gottgörelse inte skulle komma dem direkt till godo.
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3. Finansiering av godkända enheter: Godkända enheter bör under inga omständigheter 
finansieras genom statligt stöd. I detta sammanhang måste principen om jämlikhet 
mellan kärande och svarande tillämpas, och ingen sida får ges någon 
förmånsbehandling. 

4. Advokatarvoden: Grupptalan bör inte vara ett incitament för tvister som är onödiga för 
parterna. Medlemsstaterna bör inte tillåta resultatberoende advokatarvoden.

5. Brottmålsförfarande: Den eventuella gottgörelsen bör inte överstiga omfattningen av de 
åtgärder för gottgörelse som skulle ha kunnat erhållas vid en individuell talan. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Syftet med detta direktiv är att göra 
det möjligt för godkända enheter, som 
företräder konsumenters kollektiva 
intressen, att söka gottgörelse genom 
grupptalan mot överträdelser av 
bestämmelser i unionsrätten. De godkända 
enheterna bör kunna ansöka om att en 
överträdelse skam upphöra eller förbjudas 
och om fastställande av att en överträdelse 
har ägt rum samt om gottgörelse, 
exempelvis ersättning, reparation eller 
prisnedsättning, i enlighet med nationell 
lagstiftning.

(1) Syftet med detta direktiv är att göra 
det möjligt för godkända enheter, som 
företräder konsumenters kollektiva 
intressen, att söka gottgörelse genom 
grupptalan mot överträdelser av 
bestämmelser i unionsrätten. De godkända 
enheterna bör kunna ansöka om att en 
överträdelse ska upphöra eller förbjudas 
och om fastställande av att en överträdelse 
har ägt rum samt om gottgörelse, 
exempelvis ersättning, reparation, utbyte, 
avlägsnande eller prisnedsättning,
hävande av avtal eller återbetalning av 
erlagt pris i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kommissionen har antagit utgår
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lagförslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 261/2004 om 
gemensamma regler om kompensation 
och assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt 
försenade flygningar och förordning (EG) 
nr 2027/97 om lufttrafikföretags 
skadeståndsansvar avseende lufttransport 
av passagerare och deras bagage30, och 
till Europaparlamentets och rådets 
förordning om rättigheter och 
skyldigheter för tågresenärer31. Det bör 
därför föreskrivas att kommissionen ett år 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft 
ska bedöma huruvida 
unionsbestämmelserna på området för 
flyg- och tågpassagerares rättigheter ger 
en tillräcklig skyddsnivå för 
konsumenterna, jämförbar med den som 
föreskrivs i detta direktiv, och drar 
nödvändiga slutsatser när det gäller detta 
direktivs tillämpningsområde.

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Godkända enheter bör kunna 
ansöka om åtgärder som syftar till att 
undanröja fortsatta verkningar av 
överträdelsen. Dessa åtgärder bör ha 
formen av ett beslut om gottgörelse som 
ålägger näringsidkaren att, bland annat, 
betala ersättning eller erbjuda reparation, 
byte, prisavdrag, hävande av avtal eller 
återbetalning av det erlagda priset, 
beroende på vad som är lämpligt och i 
enlighet med nationell lagstiftning.

(16) Godkända enheter bör kunna 
ansöka om åtgärder som syftar till att 
undanröja fortsatta verkningar av 
överträdelsen. Dessa åtgärder bör ha 
formen av ett beslut om gottgörelse som 
ålägger näringsidkaren att, bland annat, 
betala ersättning eller erbjuda reparation, 
byte, avlägsnande, prisavdrag, hävande av 
avtal eller återbetalning av det erlagda 
priset, beroende på vad som är lämpligt 
och i enlighet med nationell lagstiftning.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna kan kräva att 
godkända enheter tillhandahåller tillräcklig 
information som underlag för en 
grupptalan om gottgörelse, inbegripet en 
beskrivning av den grupp konsumenter 
som berörs av en överträdelse och de 
sakfrågor och rättsliga frågor som 
grupptalan syftar till att klargöra. Den 
godkända enheten bör inte behöva 
identifiera alla konsumenter som berörs av 
en överträdelse för att väcka talan. Vid 
grupptalan om gottgörelse bör domstolen 
eller den administrativa myndigheten så 
tidigt som möjligt i förfarandet kontrollera 
huruvida saken lämpar sig för väckande av 
grupptalan, med hänsyn till överträdelsens 
art och typen av skador som åsamkats de 
berörda konsumenterna.

(18) Medlemsstaterna kan kräva att 
godkända enheter tillhandahåller tillräcklig 
information som underlag för en 
grupptalan om gottgörelse, inbegripet en 
beskrivning av den grupp konsumenter 
som berörs av en överträdelse och de 
sakfrågor och rättsliga frågor som 
grupptalan syftar till att klargöra. Den 
godkända enheten bör behöva identifiera 
alla konsumenter som berörs av en 
överträdelse och i förväg få deras 
medgivande till deltagande i grupptalan
för att väcka talan. Vid grupptalan om 
gottgörelse bör domstolen eller den 
administrativa myndigheten så tidigt som 
möjligt i förfarandet kontrollera huruvida 
saken lämpar sig för väckande av 
grupptalan, med hänsyn till överträdelsens 
art och typen av skador som åsamkats de 
berörda konsumenterna.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Om konsumenter som berörs av 
samma affärsmetod kan identifieras och de 
har lidit en sinsemellan jämförbar skada 
med avseende på en viss tidsperiod eller ett 
visst köp, såsom kan vara fallet när det 
gäller långfristiga konsumentavtal, får 
domstolen eller den administrativa 
myndigheten tydligt avgränsa den grupp av 
konsumenter som berörs av överträdelsen i 
samband med handläggningen av 
grupptalan. Domstolen eller den 
administrativa myndigheten kan särskilt 
uppmana den näringsidkare som begått 

(20) Om konsumenter som berörs av 
samma affärsmetod kan identifieras och de 
har lidit en sinsemellan jämförbar skada 
med avseende på en viss tidsperiod eller ett 
visst köp, såsom kan vara fallet när det 
gäller långfristiga konsumentavtal, får 
domstolen eller den administrativa 
myndigheten tydligt avgränsa den grupp av 
konsumenter som berörs av överträdelsen i 
samband med handläggningen av 
grupptalan. Domstolen eller den 
administrativa myndigheten kan särskilt 
uppmana den näringsidkare som begått 
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överträdelsen att lämna relevant 
information, såsom uppgifter om de 
berörda konsumenternas identitet och hur 
länge affärsmetoden tillämpats. Av 
ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl får 
medlemsstaterna i dessa fall, i enlighet med 
sin nationella lagstiftning, överväga att ge 
konsumenterna möjlighet att använda sig 
av ett beslut om gottgörelse omedelbart 
efter det att det har utfärdats, utan att 
behöva lämna sitt individuella medgivande 
innan beslutet om gottgörelse utfärdas.

överträdelsen att lämna relevant 
information, såsom uppgifter om de 
berörda konsumenternas identitet och hur 
länge affärsmetoden tillämpats. Av 
ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl får 
medlemsstaterna i dessa fall, i enlighet med 
sin nationella lagstiftning, överväga att ge 
konsumenterna möjlighet att använda sig 
av ett beslut om gottgörelse omedelbart 
efter det att det har utfärdats och föreskriva
att de lämnar sitt individuella medgivande 
innan beslutet om gottgörelse utfärdas.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I fall som rör mindre värden är de 
flesta konsumenter sannolikt obenägna att 
vidta åtgärder för att genomdriva sina 
rättigheter, eftersom de insatser som krävs 
inte uppvägs av de potentiella fördelarna. 
Om samma affärsmetod berör ett stort antal 
konsumenter kan de aggregerade 
förlusterna vara betydande. I sådana fall 
kan en domstol eller en myndighet anse att 
det vore oproportionerligt att fördela 
medlen tillbaka till de berörda 
konsumenterna, exempelvis på grund av att 
det är alltför kostsamt eller opraktiskt. 
Därför skulle medel som erhållits som 
gottgörelse genom grupptalan komma till 
större nytta om de tjänade syftet att skydda 
konsumenternas kollektiva intressen, 
varför de bör användas för ett relevant 
offentligt ändamål, t.ex. en rättshjälpsfond, 
informationskampanjer eller 
konsumentrörelser.

(21) I fall som rör mindre värden är de 
flesta konsumenter sannolikt obenägna att
vidta åtgärder för att genomdriva sina 
rättigheter, eftersom de insatser som krävs 
inte uppvägs av de potentiella fördelarna. 
Om samma affärsmetod berör ett stort antal 
konsumenter kan de aggregerade 
förlusterna vara betydande. I sådana fall 
kan en domstol eller en myndighet trots 
enskilda konsumenters rätt att begära 
ersättning anse att det vore 
oproportionerligt att fördela medlen 
tillbaka till de berörda konsumenterna, 
exempelvis på grund av att det är alltför 
kostsamt eller opraktiskt. Därför skulle 
medel som erhållits som gottgörelse genom 
grupptalan komma till större nytta om de 
tjänade syftet att skydda konsumenternas 
kollektiva intressen, varför de bör 
användas för ett relevant offentligt 
ändamål, t.ex. en rättshjälpsfond, 
informationskampanjer eller 
konsumentrörelser. För att undvika 
intressekonflikter bör medlen inte tilldelas 
den godkända enhet som har väckt talan.

Ändringsförslag 7
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Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I detta direktiv föreskrivs en 
processuell mekanism som inte påverkar de 
regler som fastställer konsumenters 
materiella rätt till avtalsenlig och 
utomobligatorisk gottgörelse om deras 
intressen har skadats genom en 
överträdelse, såsom rätten till skadestånd, 
hävning av avtal, återbetalning, utbyte, 
reparation eller nedsättning av priset. En 
grupptalan om gottgörelse enligt detta 
direktiv bör endast kunna väckas om 
unionslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning reglerar sådana materiella 
rättigheter.

(23) I detta direktiv föreskrivs en 
processuell mekanism som inte påverkar de 
regler som fastställer konsumenters 
materiella rätt till avtalsenlig och 
utomobligatorisk gottgörelse om deras 
intressen har skadats genom en 
överträdelse, såsom rätten till skadestånd, 
hävning av avtal, återbetalning, utbyte, 
avlägsnande, reparation eller nedsättning 
av priset. En grupptalan om gottgörelse 
enligt detta direktiv bör endast kunna 
väckas om unionslagstiftningen eller 
nationell lagstiftning reglerar sådana 
materiella rättigheter.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Behöriga parter bör vara 
fullständigt öppna när det gäller ursprunget 
till finansieringen av deras verksamhet i 
allmänhet och beträffande de medel som är 
avsedda att stödja en viss grupptalan om 
gottgörelse i syfte att ge domstolarna eller 
de administrativa myndigheterna möjlighet 
att bedöma om det kan finnas en 
intressekonflikt mellan den tredje part som 
bidragit med finansiering och den 
godkända enheten, att undvika risken för 
rättegångsmissbruk samt att bedöma 
huruvida den tredje part som 
tillhandahåller finansieringen har 
tillräckliga resurser för att uppfylla sina 
ekonomiska åtaganden gentemot den 
godkända enheten. Den information som 
den godkända enheten tillhandahåller den 
domstol eller den administrativa myndighet 
som övervakar grupptalan bör göra det 
möjligt för domstolen eller myndigheten att 

(25) Godkända enheter bör i varje steg 
av processen vara fullständigt öppna när 
det gäller ursprunget till finansieringen av 
deras verksamhet i allmänhet och 
beträffande de medel som är avsedda att 
stödja en viss grupptalan om gottgörelse i 
syfte att ge domstolarna eller de 
administrativa myndigheterna möjlighet att 
bedöma om det kan finnas en 
intressekonflikt mellan den tredje part som 
bidragit med finansiering och den 
godkända enheten, att undvika risken för 
rättegångsmissbruk samt att bedöma 
huruvida den tredje part som 
tillhandahåller finansieringen har 
tillräckliga resurser för att uppfylla sina 
ekonomiska åtaganden gentemot den 
godkända enheten. Den information som 
den godkända enheten tillhandahåller den 
domstol eller den administrativa myndighet 
som övervakar grupptalan bör göra det 
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bedöma huruvida den tredje parten kan 
påverka processuella beslut som den 
godkända enheten fattar inom ramen för 
grupptalan, däribland om förlikningar, och 
huruvida den finansierar en grupptalan om 
gottgörelse mot en svarande som är en 
konkurrent till finansiären eller mot en 
svarande som finansiären står i 
beroendeställning till. Om det konstateras 
att någon av dessa omständigheter 
föreligger bör domstolen eller den 
administrativa myndigheten ha befogenhet 
att ålägga den godkända enheten att avstå 
från finansieringen i fråga och, vid behov, 
neka den godkända enheten talerätt i ett 
enskilt fall.

möjligt för domstolen eller myndigheten att 
bedöma huruvida den tredje parten kan 
påverka processuella beslut som den 
godkända enheten fattar inom ramen för 
grupptalan, däribland om förlikningar, och 
huruvida den finansierar en grupptalan om 
gottgörelse mot en svarande som är en 
konkurrent till finansiären eller mot en 
svarande som finansiären står i 
beroendeställning till. Om det konstateras 
att någon av dessa omständigheter 
föreligger bör domstolen eller den 
administrativa myndigheten ha befogenhet 
att ålägga den godkända enheten att avstå 
från finansieringen i fråga och, vid behov, 
neka den godkända enheten talerätt i ett 
enskilt fall.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att en grupptalan ska nå 
framgång är det av avgörande betydelse att 
säkerställa att konsumenterna informeras 
om den. Konsumenterna bör informeras 
om en pågående grupptalan, det 
förhållandet att en näringsidkares 
affärsmetoder har bedömts som en 
lagöverträdelse, sina rättigheter efter det att 
en överträdelse har fastställts och de 
efterföljande åtgärder som de berörda 
konsumenterna måste vidta, särskilt för att 
erhålla gottgörelse. De anseenderelaterade 
risker som är förknippade med spridningen 
av information om överträdelsen är också 
viktiga när det gäller att avskräcka 
näringsidkare som kränker konsumenters 
rättigheter.

(31) För att en grupptalan ska nå 
framgång är det av avgörande betydelse att 
säkerställa att konsumenterna informeras 
om den. Konsumenterna bör informeras 
om en pågående grupptalan, det 
förhållandet att en näringsidkares 
affärsmetoder har bedömts som en 
lagöverträdelse, sina rättigheter efter det att 
en överträdelse har fastställts och de 
efterföljande åtgärder som de berörda 
konsumenterna måste vidta, särskilt för att 
erhålla gottgörelse. De anseenderelaterade 
risker som är förknippade med spridningen 
av information om överträdelsen är också 
viktiga när det gäller att avskräcka 
näringsidkare som avsiktligen kränker 
konsumenters rättigheter.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs regler som 
gör det möjligt för godkända enheter att 
väcka grupptalan i syfte att skydda 
konsumenters kollektiva intressen, 
samtidigt som lämpliga garantier 
säkerställs för att undvika 
rättegångsmissbruk.

1. I detta direktiv fastställs regler som 
gör det möjligt för godkända enheter att 
väcka grupptalan i syfte att skydda 
konsumenters kollektiva intressen vid 
masskada, samtidigt som lämpliga 
garantier säkerställs för att undvika 
rättegångsmissbruk.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte hindra 
medlemsstaterna från att anta eller behålla 
bestämmelser som är utformade för att 
tillerkänna godkända enheter eller alla 
andra berörda personer mer vittgående 
befogenhetter att väcka talan i syfte att 
skydda konsumenters kollektiva intressen 
på nationell nivå.

2. Detta direktiv syftar till en 
minimiharmonisering och ska inte hindra 
medlemsstaterna från att anta eller behålla 
bestämmelser som är utformade för att 
tillerkänna godkända enheter eller alla 
andra berörda personer mer vittgående 
befogenheter att väcka talan i syfte att 
skydda konsumenters kollektiva intressen 
på nationell nivå.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
grupptalan som väcks med avseende på 
näringsidkares överträdelser av 
bestämmelser i den unionslagstiftning som 
förtecknas i bilaga I och som skadar eller 
kan skada konsumenters kollektiva 
intressen. Det ska vara tillämpligt på 
inhemska och gränsöverskridande 
överträdelser, inbegripet i fall där dessa 
överträdelser har upphört innan grupptalan 
väcktes eller innan grupptalan har 
avslutats.

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
grupptalan som väcks med avseende på 
näringsidkares överträdelser av 
bestämmelser i den unionslagstiftning som 
förtecknas i bilaga I och som orsakar eller 
sannolikt kommer att orsaka masskada på
konsumenters kollektiva intressen. Det ska 
vara tillämpligt på överträdelser med en 
unionsdimension, inbegripet i fall där 
dessa överträdelser har upphört innan 
grupptalan väcktes eller innan grupptalan 
har avslutats.
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Grupptalan ska inte ersätta 
konsumentens rätt till individuell 
ersättning enligt särskild 
unionslagstiftning när det gäller 
näringsidkares överträdelser av 
bestämmelser i unionslagstiftningen.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
unionslagstiftning som enligt 
förteckningen i bilaga III (ny) är under 
översyn.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) masskada: en utbredd överträdelse 
med en unionsdimension av bestämmelser 
i unionslagstiftning förtecknad i bilaga I 
som begås av näringsidkare och som 
skadar eller kan skada ett stort antal 
konsumenters kollektiva intresse.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) utbredd överträdelse med en 
unionsdimension: en utbredd överträdelse 
som har skadat, skadar eller sannolikt 
kommer att skada konsumenternas 
kollektiva intressen i minst två tredjedelar 
av de medlemsstater som tillsammans 
representerar minst två tredjedelar av 
unionens befolkning.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den är vederbörligen inrättad i 
enlighet med lagen i en medlemsstat.

(a) Den är vederbörligen inrättad i 
enlighet med lagen i en medlemsstat och 
upptagen i en förteckning hos det 
behöriga ministeriet i företagets 
medlemsstat.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Den har varit inrättad i minst tre 
år och har haft kontinuerlig verksamhet 
under de föregående tre åren.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Medlemsstaterna ska översända 
förteckningen över godkända enheter och 
eventuella uppdateringar till 
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kommissionen.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Den har den kapacitet i fråga om 
ekonomiska resurser, personalresurser 
och juridisk sakkunskap som krävs för att 
företräda flera kärande och tillvarata 
deras intresse på bästa sätt.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Det finns en direkt koppling 
mellan enhetens huvudsakliga mål och de 
rättigheter enligt unionslagstiftningen 
som påstås ha blivit åsidosatta och med 
avseende på vilka talan väcks.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) Den har ett allmännyttigt 
ändamål.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
särskilt konsumentorganisationer och 
oberoende offentliga organ kan beviljas 
status som godkänd enhet. 
Medlemsstaterna får som godkända enheter 
utse konsumentorganisationer som 
företräder medlemmar från fler än en 
medlemsstat.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
etablerade organisationer eller ad hoc-
organisationer som försvarar ett 
allmänintresse, särskilt 
konsumentorganisationer och oberoende 
offentliga, organ kan beviljas status som 
godkänd enhet. Medlemsstaterna får som 
godkända enheter utse organisationer som 
företräder medlemmar från fler än en 
medlemsstat.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna ansöka om ett 
förbudsföreläggande ska godkända enheter 
inte behöva erhålla medgivande från 
enskilda berörda konsumenter eller 
tillhandahålla bevis för att de berörda 
konsumenterna har lidit en faktisk förlust 
eller skada eller för att näringsidkaren haft 
uppsåt eller visat oaktsamhet.

För att kunna ansöka om ett 
förbudsföreläggande ska godkända enheter 
erhålla medgivande från enskilda berörda 
konsumenter eller tillhandahålla bevis för 
att de berörda konsumenterna har lidit en 
faktisk förlust eller skada eller för att 
näringsidkaren haft uppsåt eller visat 
oaktsamhet.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett beslut om gottgörelse som 
ålägger näringsidkaren att, bland annat, 
betala ersättning eller erbjuda reparation, 
byte, avlägsnande, prisavdrag, hävande av 
avtal eller återbetalning av det erlagda 
priset, beroende på vad som är lämpligt.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska 
medlemsstaterna säkerställa att godkända 
enheter får väcka grupptalan för att erhålla 
ett beslut om gottgörelse, varigenom 
näringsidkaren åläggs att bland annat 
betala ersättning eller erbjuda reparation, 
utbyte, prisavdrag, hävning av avtal eller 
återbetalning av erlagt pris, beroende på 
vad som är lämpligt. En medlemsstat får
kräva att de enskilda konsumenterna 
lämnar sitt medgivande innan ett 
fastställelsebeslut fattas eller ett beslut om 
gottgörelse utfärdas.

Vid tillämpningen av artikel 5.3 ska 
medlemsstaterna säkerställa att godkända 
enheter får väcka grupptalan för att erhålla 
ett beslut om gottgörelse, varigenom 
näringsidkaren åläggs att bland annat 
betala ersättning eller erbjuda reparation, 
utbyte, avlägsnande, prisavdrag, hävning 
av avtal eller återbetalning av erlagt pris, 
beroende på vad som är lämpligt. En 
medlemsstat ska kräva att de enskilda 
konsumenterna lämnar sitt medgivande 
innan ett fastställelsebeslut fattas eller ett 
beslut om gottgörelse utfärdas.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den godkända enheten ska lämna 
tillräcklig information till stöd för talan, i 
enlighet med vad som krävs enligt 
nationell lagstiftning, inbegripet en 
redogörelse för de konsumenter som berörs 
av åtgärden och de sakfrågor och rättsliga 
frågor som behöver lösas.

Den godkända enheten ska lämna 
tillräcklig information till stöd för talan, i 
enlighet med vad som krävs enligt 
nationell lagstiftning, inbegripet en 
redogörelse för de konsumenter som berörs 
av åtgärden och de sakfrågor och rättsliga 
frågor som behöver lösas samt bevis på att 
möjligheterna inom ramen för 
småmålsförfarandet har uttömts i de fall 
då konsumenternas rättigheter skyddas av 
på förhand fastställda regler som bygger 
på fordringar.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna bemyndiga en domstol 
eller en administrativ myndighet att i 
stället för ett beslut om gottgörelse utfärda 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att godkända enheter lagligen kan erhålla 
medgivande från enskilda konsumenter 
endast efter det att den godkända enheten 
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ett fastställelsebeslut rörande 
näringsidkarens ansvar gentemot de
konsumenter som lidit skada av en 
överträdelse av unionslagstiftning som
förtecknas i bilaga I i sådana 
vederbörligen motiverade fall där 
kvantifieringen av den individuella 
gottgörelsen kompliceras av karaktären 
på den individuella skada som 
konsumenterna lidit

skriftligen har gett dessa enskilda 
konsumenter fullständig information om
i) alla relevanta aspekter av det kollektiva 
förfarandet, ii) möjligheten för
konsumenter att först väcka talan direkt 
mot näringsidkaren utan inblandning av
den godkända enheten eller utan att 
företrädas av en advokat eller ett annat 
ombud som tillåts enligt nationell 
lagstiftning, och iii) eventuella 
möjligheter till individuell gottgörelse, 
bland annat de som ges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/11/EU av den 21 maj 2013 om 
alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Konsumenter som berörs av 
överträdelsen är identifierbara och har 
lidit sinsemellan jämförbar skada som 
orsakats av samma affärsmetoder i 
samband med en viss tidsperiod eller ett 
visst köp. I sådana fall ska kravet på 
medgivande från de enskilda 
konsumenterna inte utgöra ett villkor för 
att väcka talan. Gottgörelsen ska riktas till 
de berörda konsumenterna.

utgår

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Konsumenter har lidit skada 
motsvarande ett mindre belopp och det 
vore oproportionerligt att fördela 
gottgörelsen till dem. I sådana fall ska 
medlemsstaterna säkerställa att det inte 

utgår
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krävs samtycke från de enskilda berörda 
konsumenterna. Gottgörelsen ska fördelas 
till ett offentligt ändamål som tjänar 
konsumenters kollektiva intressen.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den information som de godkända 
enheterna ska tillhandahålla enligt artikel 
6.2.ii ska omfatta följande: i) den 
godkända enhetens identitet och dess 
berättigade intresse av relevanta 
bestämmelser i unionsrätten, ii) alla 
tänkbara steg i det kollektiva förfarandet 
och deras förväntade varaktighet, iii) 
möjligheter eller avsaknad av möjligheter 
för de berörda konsumenterna att enskilt 
eller kollektivt påverka den godkända 
enhetens beslut när det gäller det 
kollektiva förfarandet, iv) tydlig 
information om eventuella kostnader i 
samband med det kollektiva förfarandet 
som kan belasta eller på något sätt 
innehållas från de enskilda 
konsumenterna, inbegripet ett 
beräkningsexempel på hur sådana 
kostnader kan påverka den eventuella 
ersättning eller annan form av gottgörelse 
som de enskilda konsumenterna kan 
erhålla, och v) närmare uppgifter om hur 
och när de enskilda konsumenterna 
kommer att få sin ersättning eller annan 
form av gottgörelse om det kollektiva 
förfarandet når framgång.

Ändringsförslag 32
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En godkänd enhet som ansöker om 1. En godkänd enhet som ansöker om 
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ett beslut om gottgörelse i enlighet med 
artikel 6.1 ska i ett tidigt skede av 
förfarandet ange källan till de medel som 
används för dess verksamhet i allmänhet 
och till de medel som används för att 
bekosta talan. Den ska visa att den har 
tillräckliga ekonomiska resurser för att 
kunna företräda de berörda 
konsumenternas intressen och för att täcka 
de kostnader som kan uppstå om de inte 
når framgång med sin talan.

ett beslut om gottgörelse i enlighet med 
artikel 6.1 ska i ett tidigt skede av 
förfarandet ange källan till de medel som 
används för dess verksamhet i allmänhet 
och till de medel som används för att 
bekosta talan under hela förfarandet. Den 
ska öppet visa att den har tillräckliga 
resurser för att kunna företräda de berörda 
konsumenternas intressen och för att täcka 
de kostnader som kan uppstå om de inte 
når framgång med sin talan.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att den ersättning som näringsidkaren ska 
betala när grupptalan når framgång 
endast kommer de berörda 
konsumenterna till godo; personal- och 
rättegångskostnader kan dras av om dessa 
inte återbetalas på annat sätt till den 
godkända enheten.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Den godkända enheten ska själv 
stå för kostnaderna om grupptalan inte 
når framgång.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
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domstolen eller den administrativa 
myndigheten ålägger den näringsidkare 
som har begått överträdelsen att på egen 
bekostnad informera konsumenterna om 
slutliga beslut som föreskriver åtgärder 
som avses i artiklarna 5 och 6, och om 
godkända förlikningar som avses i 
artikel 8, vilket ska ske på lämpligt sätt 
med hänsyn till omständigheterna i ärendet 
och inom angivna tidsfrister, inklusive, när 
så är lämpligt, genom individuellt 
meddelande till alla berörda konsumenter.

domstolen eller den administrativa 
myndigheten på egen bekostnad 
informerar de berörda konsumenterna om 
slutliga beslut som föreskriver åtgärder 
som avses i artiklarna 5 och 6, och om 
godkända förlikningar som avses i 
artikel 8, vilket ska ske på lämpligt sätt 
med hänsyn till omständigheterna i ärendet 
och inom angivna tidsfrister, inklusive, när 
så är lämpligt, genom individuellt 
meddelande till alla berörda konsumenter.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att allmänheten får lättillgänglig 
information om kommande, pågående och 
avslutade mål om kollektiv talan, dvs. via 
en offentlig webbplats.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
domstolen eller den administrativa 
myndigheten, i enlighet med nationella 
processrättsliga regler och på begäran av 
en godkänd enhet som har lagt fram 
skäligen tillgängliga omständigheter och 
bevis som är tillräckliga för att ligga till 
grund för grupptalan och dessutom har 
åberopat ytterligare bevisning som 
svaranden kontrollerar, får besluta att 
sådan bevisning ska läggas fram av 
svaranden, om inte annat följer av 
tillämpliga unionsregler och nationella 
regler om sekretess.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
domstolen eller den administrativa 
myndigheten, på begäran av en godkänd 
enhet som har lagt fram skäligen 
tillgängliga omständigheter och bevis som 
är tillräckliga för att ligga till grund för 
grupptalan och dessutom har åberopat 
ytterligare bevisning som svaranden 
kontrollerar, får besluta att sådan bevisning 
ska läggas fram av svaranden. Detta beslut 
ska bygga på en bedömning av behovet, 
omfattningen och proportionaliteten när 
det gäller det begärda utlämnandet, i 
enlighet med nationella processrättsliga 
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regler, om inte annat följer av tillämpliga 
unionsregler och nationella regler om 
sekretess.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
kostnaderna för grupptalan inte utgör ett 
ekonomiskt hinder för godkända enheter att 
på ett effektivt sätt utöva rätten att ansöka 
om de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 
6, till exempel genom att begränsa 
tillämpliga domsstolsavgifter eller 
administrativa avgifter, ge dem tillgång till 
rättshjälp vid behov eller bevilja dem 
offentliga medel för detta ändamål.

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
kostnaderna för grupptalan inte utgör ett 
ekonomiskt hinder för godkända enheter att 
på ett effektivt sätt utöva rätten att ansöka 
om de åtgärder som avses i artiklarna 5 och 
6, till exempel genom att begränsa 
tillämpliga domstolsavgifter eller 
administrativa avgifter, ge dem tillgång till 
rättshjälp vid behov.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast ett år efter ikraftträdandet 
av detta direktiv ska kommissionen 
bedöma huruvida reglerna om flyg- och 
tågpassagerares rättigheter erbjuder en 
skyddsnivå för konsumenträttigheter som 
är jämförbar med den som föreskrivs i 
detta direktiv. Om så är fallet, har 
kommissionen för avsikt att lägga fram 
lämpliga förslag, vilka bland annat kan 
bestå i att lyfta ut de rättsakter som avses i 
punkterna 10 och 15 i bilaga I från detta 
direktivs tillämpningsområde, såsom detta 
definieras i artikel 2.

utgår

Ändringsförslag 40
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Förslag till direktiv
Bilaga I – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 261/2004 av den 
11 februari 2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation 
och assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt 
försenade flygningar och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT 
L 46, 17.2.2004, s. 1).

utgår

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 
oktober 2007 om rättigheter och 
skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 
3.12.2007, s. 14).

utgår

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 
november 2010 om passagerares 
rättigheter vid resor till sjöss och på inre 
vattenvägar och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 
334, 17.12.2010, s. 1).

utgår

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
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Bilaga I – led 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 
februari 2011 om passagerares rättigheter 
vid busstransport och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 1).

utgår

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny) – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA III FÖRTECKNING ÖVER 
UNIONSLAGSTIFTNING SOM AVSES 
I ARTIKEL 2.4

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny) – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 261/2004 av den 
11 februari 2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation 
och assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt 
försenade flygningar och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT 
L 46, 17.2.2004, s. 1).
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       Tillkännagivande i kammaren

JURI
2.5.2018

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

TRAN
31.5.2018

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Georg Mayer
23.5.2018

Behandling i utskott 9.10.2018

Antagande 22.11.2018

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

21
14
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala 
Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de 
Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, 
Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele 
Preuß, Franck Proust, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, 
Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, 
István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, 
Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Anders Sellström, Henna 
Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Michael Gahler, Clare Moody, Flavio Zanonato
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

21 +

ALDE Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle

ENF Marie-Christine Arnautu

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Innocenzo Leontini, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,,Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Franck 
Proust, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Henna Virkkunen, Luis de Grandes 
Pascual, Wim van de Camp

14 -

S&D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, De Monte, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine 
Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio
Zanonato, Janusz Zemke

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor  

1 0

EFDD Daniela Aiuto

Rättelser till avgivna röster

+

-

0

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster
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