
 
Nya regler ska möjliggöra grupptalan för EU-
konsumenter
 
Nya regler om kollektiv prövning ska möjliggöra för konsumenter inom EU att gå
samman för att föra talan i nationella och gränsöverskridande ärenden där ett stort antal
konsumenter drabbats.
 

Tack vare principen om att den som förlorar betalar ska missbruk av prövningsmöjligheten
undvikas.
 
En alltmer globaliserad och digitaliserad värld har ökat risken för att stora grupper konsumenter
drabbas av samma illegala metoder. För närvarande är det bara möjligt för konsumenter att gå
samman och driva ett ärende i en grupptalan i ett fåtal medlemsländer, och i princip omöjligt i
ärenden som sträcker sig över mer än ett land.
 
Nya regler om att föra grupptalan kommer att ge konsumenter i alla medlemsländer rätten att
gemensamt driva ärenden där det handlat om “masskada”, men också införa skyddsregler för
att förhindra missbruk.
 
Efter en överenskommelse mellan parlamentets och rådets förhandlare i slutet av juni
godkände parlamentet reglerna den 24 november.
 
Hur kommer det att fungera?
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Bättre skydd för europeiska konsumenter
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/better-protection-for-european-consumers_N01-PUB-200703-CLAS_ev

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 2

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/better-protection-for-european-consumers_N01-PUB-200703-CLAS_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201120IPR92116/eu-consumers-will-soon-be-able-to-defend-their-rights-collectively
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Godkända  inrättningar  som  utsetts  av  medlemsländerna  kommer  att  kunna
representera  konsumentgrupper  i  kollektiva  ärenden 
Grupptalan kommer att vara möjligt i alla medlemsländer - åtminstone en mekanism
för  grupptalan  måste  finnas  i  alla  medlemsländer,  som  gör  det  möjligt  för
organisationer att representera medborgare, med rätten att kräva sanktioner och
kompensation för skadan som orsakats 
De måste  uppfylla  vissa  kriterier:  För  gränsöverskridande grupptalan  fastställs
kriterierna i de nya reglerna, medan de för nationella ärenden fastställs i nationell
lagstiftning 
Den förlorande parten måste bära rättegångskostnaden (“principen om att förloraren
betalar”), vilket ska skydda företag från grundlösa stämningsärenden 
Förutom den allmänna konsumentlagen skulle grupptalan vara tillåtet även i fall av
handlaröverträdelser inom områden som dataskydd, finansiella tjänster, resor och
turism,  energi,  telekommunikation,  miljö  och  hälsa,  likväl  som  flyg-  och
tågpassagerarrättigheter.
 

EU-kommissionen kan komma att inrätta en Europeisk ombudsman för ärenden om grupptalan,
för att hantera gränsöverskridande stämningsärenden på EU-nivå.
 
Nästa steg 
Medlemsländerna har två år på sig att införa direktivets regler i den nationella lagstiftningen, och
därefter ytterligare 6 månader för att börja tillämpa dem.
 
Mer information
Följ ärendet från förslag till beslut (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Representative actions for the protection of collective interests
of consumers", 2019-03-20 (en)
Kommissionens pressmeddelande: "Commission welcomes confirmation of provisional
agreement to strengthen collective redress in the EU", 2020-06-30 (en)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0089(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29635588
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29635588
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1227
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1227

