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TARKISTUKSET1-108

Mietintöluonnos (PE398.699v01-00)
Lasse Lehtinen
EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013
(2007/2189(INI))

Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman kuluttajien 
luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 2
1 kohta

1. ottaa kernaasti vastaan komission tiedonannon EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta
ja antaa arvoa myös sille, että komissio pyrkii ottamaan mukaan 
kuluttajakulttuurin, joka perustuu korkeammalle kuluttajien tietoisuuden tasolle, 
joka muodostaa perustan nykyisen lainsäädännön paremmalle täytäntöönpanolle ja 
saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä;

Or. sk
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Thyssen

Tarkistus 3
2 kohta

2. katsoo, että horisontaalinen lähestymistapa kuluttajapolitiikkaan on tarpeen ja että 
kuluttajan edun huomioon ottaminen kaikilla merkityksellisillä politiikanaloilla on 
olennaisen tärkeää; on näin ollen tyytyväinen siihen, että komissio korostaa tarvetta 
varmistaa, että sisämarkkinoilla otetaan paremmin huomioon kansalaisten odotukset ja 
huolenaiheet; on vakuuttunut siitä, että kuluttajansuojelu ja sisämarkkinoiden 
loppuun saattaminen eivät ole keskenään ristiriidassa vaan kulkevat päinvastoin 
käsi kädessä; muistuttaa komissiota tältä osin siitä, että kuluttajapolitiikan tulisi olla 
mukana kaikilla politiikanaloilla jo niinkin varhaisessa vaiheessa kuin vaikutusten 
arvioinnissa;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 4
2 kohta

2. katsoo, että horisontaalinen lähestymistapa kuluttajapolitiikkaan on tarpeen ja että 
kuluttajan edun huomioon ottaminen kaikilla merkityksellisillä politiikanaloilla on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata yhteinen korkea suojataso kaikille EU:n 
kuluttajille; on näin ollen tyytyväinen siihen, että komissio korostaa tarvetta 
varmistaa, että sisämarkkinoilla otetaan paremmin huomioon kansalaisten odotukset ja 
huolenaiheet; muistuttaa komissiota tältä osin siitä, että kuluttajapolitiikan tulisi olla 
mukana kaikilla politiikanaloilla jo niinkin varhaisessa vaiheessa kuin vaikutusten 
arvioinnissa ja että sillä on vahvistettava kuluttajajärjestöjen osallistumista näiden 
politiikkojen laatimiseen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 5
3 kohta

3. painottaa, että kuluttajalainsäädännön tarkistamisen pitäisi johtaa kuluttajien oikeuksia 
koskevan lainsäädännön suurempaan yhtenäisyyteen; toistaa pitävänsä parempana 
yhdistelmälähestymistapaa eli horisontaalista välinettä, jonka avulla pyritään 
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ensisijaisesti tekemään voimassa olevasta lainsäädännöstä johdonmukaista ja jonka 
avulla voidaan tukkia porsaanreiät kokoamalla pysyvästi yhteen kaikille direktiiveille 
yhteiset kysymykset; katsoo, että erityiskysymyksiä olisi edelleen käsiteltävä erikseen 
alakohtaisissa direktiiveissä; kehottaa suureen varovaisuuteen, koska kyseessä on 
järjestelmä, jossa kansalliset hallitukset eivät saa mahdollisuutta panna täytäntöön 
kuluttajansuojajärjestelyjä, jotka ovat paremmat kuin muissa EU-maissa tai 
mahdollisesti samantasoiset kuin aiemmin; katsoo, että mahdollista 
yhdenmukaistamista on harkittava tapauskohtaisesti, ja niissä tapauksissa, joissa 
siirtyminen täyteen yhdenmukaistamiseen saattaa osoittautua perustelluksi, on 
edelleen säilytettävä tiettyjä suojajärjestelyjä;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Bilyana Ilieva Raeva

Tarkistus 6
3 kohta

3. painottaa, että kuluttajalainsäädännön tarkistamisen pitäisi johtaa kuluttajien oikeuksia 
koskevan lainsäädännön suurempaan yhtenäisyyteen; (poistetaan) katsoo, että 
erityiskysymyksiä olisi edelleen käsiteltävä erikseen alakohtaisissa direktiiveissä; 
kannustaa komissiota toteuttamaan yhteisön säännöstön tarkistamisen yhteydessä 
erityisesti digitaalisen maailman kuluttajansuojaa – mukaan luettuna yksityisyys ja 
turvallisuus – koskevia lisätoimenpiteitä kuitenkin siten, että yksityiseen sektoriin ei 
kohdisteta perusteetonta lisäkuormitusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Riis-Jørgensen

Tarkistus 7
3 kohta

3. painottaa, että kuluttajalainsäädännön tarkistamisen pitäisi johtaa kuluttajien oikeuksia 
koskevan lainsäädännön suurempaan yhtenäisyyteen; toistaa pitävänsä parempana 
yhdistelmälähestymistapaa eli horisontaalista välinettä, jonka avulla pyritään 
ensisijaisesti tekemään voimassa olevasta lainsäädännöstä johdonmukaista ja jonka 
avulla voidaan tukkia porsaanreiät kokoamalla pysyvästi yhteen kaikille direktiiveille 
yhteiset kysymykset; katsoo, että erityiskysymyksiä olisi edelleen käsiteltävä erikseen 
alakohtaisissa direktiiveissä; katsoo, että kuluttajansuojan vakiintuneita periaatteita 
on sovellettava myös digitaalisessa maailmassa, jossa niitä tällä hetkellä on tuskin 
lainkaan; kannustaa siihen, että yhteisön säännöstön tarkistamisen yhteydessä 
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toteutetaan voimakkaampia toimenpiteitä digitaalisen maailman kuluttajansuojan 
parantamiseksi, mukaan luettuna yksityisyys;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg

Tarkistus 8
3 kohta

3. painottaa, että kuluttajalainsäädännön tarkistamisen pitäisi johtaa kuluttajien 
oikeuksia, mukaan luettuna sähköiseen kauppaan liittyvät oikeudet, koskevan 
lainsäädännön suurempaan yhtenäisyyteen; toistaa pitävänsä parempana 
yhdistelmälähestymistapaa eli horisontaalista välinettä, joka sisältää määritelmät ja 
tekniset yksityiskohdat ja jonka avulla pyritään ensisijaisesti tekemään voimassa 
olevasta lainsäädännöstä johdonmukaista ja saavutetaan korkea kuluttajansuojan 
taso ja jonka avulla voidaan tukkia porsaanreiät kokoamalla pysyvästi yhteen kaikille 
direktiiveille yhteiset kysymykset; katsoo, että erityiskysymyksiä olisi edelleen 
käsiteltävä erikseen alakohtaisissa direktiiveissä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 9
3 a kohta (uusi)

3 a. tukee komissiota sen pyrkimyksissä ottaa käyttöön standardisopimukset, joilla olisi 
sama vaikutus kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, koska kuluttajasopimuksiin liittyvät 
epäselvyydet muodostavat yhden vähittäiskaupan sisämarkkinoiden kehittymisen 
suurimmista esteistä;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 10
3 b kohta (uusi)

3 b. korostaa, että kuluttajajärjestöillä on tärkeä rooli kuluttajakulttuurin 
kehittämisessä, ja kehottaa komissiota kuluttajansuojelua koskevan oikeudellisen 
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peruskehyksen laatimisen yhteydessä suomaan enemmän tilaa hallituksista 
riippumattomille kuluttajajärjestöille, jotka jatkuvasti valvovat kuluttajansuojan 
tilaa EU:n jäsenvaltioissa ja jotka pystyvät parhaiten – kuluttajien todellisten 
tarpeiden pohjalta – yksilöimään alalla tarvittavat tehtävät ja tavoitteet;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 11
3 c kohta (uusi)

3 c. pitää vahvoja ja riippumattomia kuluttajajärjestöjä tehokkaan kuluttajapolitiikan 
perustana ja kehottaa täten komissiota tukemaan tällaisia järjestöjä taloudellisesti 
ja kannustamaan jäsenvaltioita laatimaan taloudellisia sääntöjä, jotka on 
suunniteltu tarjoamaan kuluttajajärjestöille riittävää ja avointa rahoitusta 
kvantifioitavien laatuindikaattorien pohjalta sekä kuluttajakulttuurin 
kehittämisessä saavutettujen tulosten perusteella;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 12
4 kohta

4. pitää myönteisenä ehdotusta siitä, että komissio nimittää kuluttaja-asioiden 
yhteyshenkilöitä; kehottaa kutakin kyseistä pääosastoa julkaisemaan 
vuosikertomuksen siitä, kuinka kuluttajapolitiikka sisällytetään sen vastuualueeseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 13
4 kohta

4. pitää myönteisenä ehdotusta siitä, että komissio nimittää kuluttaja-asioiden 
yhteyshenkilöitä; kehottaa kutakin pääosastoa julkaisemaan vuosikertomuksen siitä, 
kuinka kuluttajapolitiikka sisällytetään sen vastuualueeseen; kehottaa komissiota 
julkaisemaan tiedonannon, jossa esitellään institutionaaliset ja käytännön 
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toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa taatakseen kuluttajapolitiikan paremman 
sisällyttämisen kaikkiin politiikanaloihin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 14
5 kohta

5. katsoo, että yhdenmukaistettu kuluttajansuoja (poistetaan) kaikkialla Euroopassa on 
hyödyksi kuluttajille samoin kuin kilpaileville tuottajille ja myyjille; korostaa, että 
tämä luo yrityksille kannustimia tuottaa ja myydä kestävämpiä tuotteita, mikä johtaa 
kestävämpään kasvuun; painottaa, että paremmin toimivien sisämarkkinoiden 
saavuttamiseksi tarvitaan tehokasta ja parempaa kuluttajansuojaa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bilyana Ilieva Raeva

Tarkistus 15
5 kohta

5. katsoo, että tehokas kuluttajansuoja ja (poistetaan) oikeussuoja (poistetaan) on 
hyödyksi kuluttajille samoin kuin kilpaileville tuottajille ja myyjille; korostaa, että 
tämä luo yrityksille kannustimia tuottaa ja myydä kestävämpiä tuotteita, mikä johtaa 
kestävämpään kasvuun; painottaa, että paremmin toimivien sisämarkkinoiden 
saavuttamiseksi tarvitaan tehokasta ja parempaa kuluttajansuojaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacques Toubon

Tarkistus 16
5 kohta

5. katsoo, että laaja ja tehokas kuluttajansuoja (poistetaan) kaikkialla Euroopassa on 
hyödyksi kuluttajille samoin kuin kilpaileville tuottajille ja myyjille; korostaa, että 
tämä luo yrityksille kannustimia tuottaa ja myydä kestävämpiä tuotteita, mikä johtaa 
kestävämpään kasvuun; painottaa, että paremmin toimivien sisämarkkinoiden 
saavuttamiseksi tarvitaan tehokasta ja parempaa kuluttajansuojaa;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 17
6 kohta

6. vaatii toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että EU:n sisällä toimivat 27 kansalliset 
"minimarkkinat" todellakin muutetaan maailman laajimmiksi vähittäismarkkinoiksi; 
katsoo, että tämä edellyttää, että kansalaiset kokevat yhtä turvalliseksi tehdä ostoksia 
internetin välityksellä kuin kulmakaupassaan ja että pienet ja keskisuuret yritykset 
(pk-yritykset) voivat luottaa samoihin yksinkertaisiin sääntöihin kaikkialla 
sisämarkkinoilla; kehottaa komissiota selvittämään tapoja parantaa pk-yritysten 
toimintaympäristöä siten, että niitä voidaan kannustaa lisäämään markkinointiaan 
ja myyntiään kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacques Toubon

Tarkistus 18
6 kohta

6. vaatii toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että EU:n sisällä toimivat 27 kansalliset 
markkinat todellakin muutetaan maailman laajimmiksi vähittäismarkkinoiksi; katsoo, 
että tämä edellyttää, että kansalaiset kokevat yhtä turvalliseksi tehdä ostoksia 
internetin välityksellä kuin kulmakaupassaan ja että pienet ja keskisuuret yritykset 
(pk-yritykset) voivat luottaa samoihin yksinkertaisiin sääntöihin kaikkialla 
sisämarkkinoilla; kehottaa komissiota selvittämään tapoja parantaa pk-yritysten 
suojelua erityisesti "pienyrityksiä koskevan lain" avulla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Stefano Zappalà, Guido Podestà

Tarkistus 19
7 kohta

7. painottaa, että kuluttajapolitiikkaa koskevien EU:n sääntöjen ja itsesääntelyä 
koskevien aloitteiden olisi toimittava maailmanlaajuisten standardien tai parhaiden 
käytäntöjen lähtökohtana, ja on iloinen siitä, että Eurooppa on edelläkävijä, joka 
käyttää "pehmeää" valtaansa kuluttajien oikeuksien parantamiseksi;
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Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 20
8 kohta

8. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan kuluttajien oikeuksien vahvaa
takaamista tuoteturvallisuuden osalta varmistamalla CE-merkinnän 
johdonmukaisuuden ja parantamalla markkinoiden valvontaa, käyttämällä RAPEX-
varoitusjärjestelmää, jakamalla parhaita markkinavalvonnan käytäntöjä 
jäsenvaltioiden kesken; kehottaa komissiota tekemään jäsenvaltioiden kanssa 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot panevat asianmukaisesti ja 
täydessä laajuudessa täytäntöön nykyistä lainsäädäntöä arvioimalla mahdollisuutta 
tarkistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 3. joulukuuta 2001 yleisestä 
tuoteturvallisuudesta antamaa direktiiviä 2001/95/EY1 ("yleinen 
tuoteturvallisuusdirektiivi");

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bilyana Ilieva Raeva

Tarkistus 21
8 kohta

8. kannustaa komissiota jatkamaan kuluttajien oikeuksien takaamista tuoteturvallisuuden 
osalta markkinoiden valvontaa parantamalla, CE-merkintöjä lisäämällä sekä 
arvioimalla mahdollisuutta tarkistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
3. joulukuuta 2001 yleisestä tuoteturvallisuudesta antamaa direktiiviä 2001/95/EY2

("yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi"); muistuttaa, että CE-merkintä voidaan liian 
helposti tulkita osoitukseksi ulkopuolisen elimen turvallisuus- tai laatutestistä ja/tai 
alkuperämerkinnäksi;

Or. en

                                               
1 EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.
2 EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.



AM\706082FI.doc 9/36 PE400.643v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg

Tarkistus 22
8 kohta

8. kannustaa komissiota jatkamaan kuluttajien oikeuksien takaamista tuoteturvallisuuden 
osalta markkinoiden valvontaa parantamalla, tarkistamalla CE-merkintää merkinnän 
virheellisen tulkinnan estämiseksi sekä arvioimalla mahdollisuutta tarkistaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 3. joulukuuta 2001 yleisestä tuoteturvallisuudesta 
antamaa direktiiviä 2001/95/EY1 ("yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi");

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 23
8 a kohta (uusi)

8 a. pitää tervetulleena komission pyrkimyksiä vahvistaa tuoteturvallisuusalan 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla ja erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltain 
viranomaisten kanssa; panee merkille, että tuoteturvallisuutta koskeva jatkuva 
vuoropuhelu ja tietojen jakaminen on kaikkien osapuolten edun mukaista ja 
keskeinen tekijä kuluttajien luottamuksen syntymisen kannalta; kehottaa komissiota 
esittämään parlamentille säännöllisesti kertomuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 24
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa komissiota sisällyttämään kuluttajastrategiaan selkeämmän ja 
voimakkaamman kestävyysnäkökulman sekä tutkimaan, miten voidaan lisätä 
motivaatiota sekä parantaa kuluttajien ja tuottajien kiinnostusta kestävyyttä 
kohtaan;

Or. sv

                                               
1 EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 25
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa komissiota valvomaan tiiviimmin jäsenvaltioiden kuluttajapolitiikkaa, jotta 
voidaan varmistaa, että kaikki kuluttajat voivat tehdä ostoksia kaikkialla EU:ssa ja 
nauttivat samaa suojaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 26
9 kohta

9. vaatii painopisteen siirtämistä aitoon kuluttajakäyttäytymiseen; katsoo, että 
kuluttajien ei voida aina olettaa tekevän ostoksia järkiperäisesti tai olevan täysin 
tietoisia heillä ongelmatilanteessa olevista oikeuksista; muistuttaa äskettäin 
hyväksytystä, Euroopan parlamentin ehdottamasta budjettikohdasta pilottihankkeen 
luomiseksi muun muassa kuluttajatietokannan kehittämistä varten sekä tutkimusten ja 
kyselyjen suorittamiseksi ja vertailujen tekemiseksi eri jäsenvaltioiden saavutusten 
välillä; on tyytyväinen komission laatimaan kuluttajapolitiikan tulostauluun, joka 
johtaa parempaan ymmärrykseen muun muassa hintarakenteista sekä 
kuluttajakäyttäytymisestä ja -tyytyväisyydestä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Lambsdorff

Tarkistus 27
9 kohta

9. toteaa, että kuluttajien voidaan pääsääntöisesti olettaa toimivan järkiperäisesti ennen 
ostopäätöstä, kun otetaan huomioon lapset ja haavoittuvassa asemassa olevat 
kansalaiset; vaatii tämän vuoksi painopisteen siirtämistä aitoon 
kuluttajakäyttäytymiseen; muistuttaa äskettäin hyväksytystä, Euroopan parlamentin 
ehdottamasta budjettikohdasta pilottihankkeen luomiseksi muun muassa 
kuluttajatietokannan kehittämistä varten sekä tutkimusten ja kyselyjen suorittamiseksi 
ja vertailujen tekemiseksi eri jäsenvaltioiden saavutusten välillä; on tyytyväinen 
komission laatimaan kuluttajapolitiikan tulostauluun, joka johtaa parempaan 
ymmärrykseen muun muassa hintarakenteista sekä kuluttajakäyttäytymisestä ja 
-tyytyväisyydestä;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 28
9 kohta

9. toteaa, että kuluttajien yleisimmin kohtaamat ongelmat on ratkaistava; muistuttaa 
äskettäin hyväksytystä, Euroopan parlamentin ehdottamasta budjettikohdasta 
pilottihankkeen luomiseksi muun muassa kuluttajatietokannan kehittämistä varten 
sekä tutkimusten ja kyselyjen suorittamiseksi ja vertailujen tekemiseksi eri 
jäsenvaltioiden saavutusten välillä; on tyytyväinen komission laatimaan 
kuluttajapolitiikan tulostauluun, joka johtaa parempaan ymmärrykseen muun muassa 
hintarakenteista sekä kuluttajakäyttäytymisestä ja tyytyväisyydestä;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Stefano Zappalà, Guido Podestà

Tarkistus 29
9 kohta

9. toteaa, että kuluttajien ei aina voi olettaa toimivan järkiperäisesti ennen ostopäätöstä 
tai pyytävän korvausta ongelmatilanteessa; vaatii tämän vuoksi painopisteen 
siirtämistä aitoon kuluttajakäyttäytymiseen; muistuttaa äskettäin hyväksytystä, 
Euroopan parlamentin ehdottamasta budjettikohdasta pilottihankkeen luomiseksi 
muun muassa kuluttajatietokannan kehittämistä varten sekä tutkimusten ja kyselyjen 
suorittamiseksi ja vertailujen tekemiseksi eri jäsenvaltioiden saavutusten välillä; on 
tyytyväinen komission laatimaan kuluttajapolitiikan tulostauluun, joka johtaa 
parempaan ymmärrykseen muun muassa hintarakenteista sekä 
kuluttajakäyttäytymisestä ja tyytyväisyydestä; katsoo kuitenkin, että kuluttajien 
käyttäytymisen ja valintojen analysoinnin perustana olisi käytettävä "järkevän 
kuluttajan" mallia;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 30
9 a kohta (uusi)

9 a. katsoo, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kuluttajille annetaan 
tarvittavat taidot ja välineet, jotta heidän luottamuksensa digitaalista ympäristöä 
kohtaan voi parantua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 31
11 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Lambsdorff

Tarkistus 32
11 kohta

11. on sitä mieltä, että kuluttajansuojan olisi oltava eri elinkeinojen tuotteiden ja 
palvelujen suunnittelu- ja kehitysprosessien keskeinen osa ja että markkinoiden 
muutosten tarkasteleminen on elintärkeää; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 33
12 kohta

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 34
13 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 35
14 kohta

14. vaatii toimia vuoropuhelun parantamiseksi kuluttajien ja liike-elämän välillä EU:ssa; 
katsoo, että asianmukainen vuoropuhelu, parhaat käytänteet mukaan lukien, voisi 
vähentää ongelmia sisämarkkinoilla; tukee aloitteita, jotka on tarkoitettu 
kannustamaan kuluttajapolitiikan eturyhmien osallistumista kuulemisiin ja 
politiikan kehittämiseen; pitää tervetulleina pyrkimyksiä parantaa kuluttajansuojaa 
ja kuluttajatietoisuutta uusissa jäsenvaltioissa; korostaa, että on tärkeä tarjota 
jatkuvaa tukea EU:n kuluttajajärjestöille erityisesti uusissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 36
14 kohta

14. vaatii toimia, joilla parannetaan valmistajien, jälleenmyyjien ja kuluttajien 
muodostaman ketjun vuoropuhelua EU:n tasolla; katsoo, että asianmukainen 
vuoropuhelu, parhaat käytänteet mukaan lukien, voisi vähentää ongelmia 
sisämarkkinoilla;

Or. sk
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 37
14 kohta

14. vaatii toimia koordinaation parantamiseksi kuluttajansuojajärjestöjen ja liike-elämän 
välillä EU:ssa; katsoo, että asianmukainen vuoropuhelu, parhaat käytänteet mukaan 
lukien, voisi vähentää ongelmia sisämarkkinoilla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 38
15 kohta

15. painottaa, että kuluttajakulttuurin kehittämistä voidaan edistää järjestelmällisellä 
kuluttajavalistuksella, joka käsittelee kuluttajien oikeuksia ja niiden käyttöä; katsoo, 
että tästä syystä EU:n ja jäsenvaltioiden pitäisi investoida enemmän kuluttajille 
suunnattuihin tiedotus- ja koulutuskampanjoihin; katsoo, että kuluttajien koulutuksen 
pitäisi alkaa jo koulujen ala-asteella; suosittelee kuluttajavalistuksen sisällyttämistä 
koulujen opetusohjelmiin;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg

Tarkistus 39
15 kohta

15. painottaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden pitäisi investoida enemmän kuluttajille 
suunnattuihin tiedotus- ja koulutuskampanjoihin, joissa kohdistetaan oikea viesti 
oikealle kuluttajasegmentille; katsoo, että kuluttajien koulutuksen pitäisi alkaa jo 
koulussa alemmalla perusasteella; korostaa, että koulutuksen on oltava erottamaton 
osa elinikäistä oppimista; uskoo, että valistus ei kuitenkaan yksin riitä vaan sitä on
täydennettävä tehokkaalla sääntelyllä ja oikeussuojalla, koska valistus ei voi 
koskaan korvata tehokasta suojelua ja oikeussuojaa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bilyana Ilieva Raeva

Tarkistus 40
15 kohta

15. painottaa, että EU:n, jäsenvaltioiden ja kaikkien osapuolten pitäisi investoida 
enemmän kuluttajille suunnattuihin tiedotus- ja koulutuskampanjoihin, joissa oikea 
viesti kohdistetaan oikealle kuluttajasegmentille; katsoo, että kuluttajien koulutuksen 
pitäisi alkaa jo koulussa alemmalla perusasteella; korostaa, että koulutuksen on oltava 
erottamaton osa elinikäistä oppimista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 41
15 kohta

15. painottaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden pitäisi investoida enemmän kuluttajille ja 
erityisesti haavoittuvimmille ryhmille suunnattuihin tiedotus- ja 
koulutuskampanjoihin sekä kauppiaille tai palveluntarjoajille suunnattavaan 
tiedotukseen, jotta taataan yhteisön lainsäädännön tuntemus; katsoo, että kuluttajien 
koulutuksen pitäisi alkaa jo koulussa alemmalla perusasteella; korostaa, että 
koulutuksen on oltava erottamaton osa elinikäistä oppimista;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 42
15 a kohta (uusi)

15 a. korostaa, että kuluttajavalistuksen on muodostettava elinikäisen oppimisen osa, ja 
suosittelee uusien teknologioiden (ja erityisesti internetin) käyttöä kuluttajille 
tiedottamiseen;

Or. sk
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg

Tarkistus 43
15 a kohta (uusi)

15 a. katsoo, että rahoitus-, pankki- ja vakuutustuotteiden alaan on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kuluttajansuojan varmistamiseksi ja että tarvitaan palvelujen tarjoajille 
asetettavaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta sekä tietoisia valintoja 
rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattamisen yhteydessä; korostaa, 
että rahoitus-, pankki- ja vakuutustuotteet ovat äärimmäisen monimutkaisia ja että 
tarvitaan kuluttajavalistusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg

Tarkistus 44
16 kohta

16. on sitä mieltä, että kuluttajapolitiikkaa suunniteltaessa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota heikoimmassa asemassa olevien, kuten vanhusten ja lasten, erityistarpeisiin 
ja että väestötilastollinen kehitys olisi otettava huomioon; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 45
16 kohta

16. on sitä mieltä, että kuluttajapolitiikkaa suunniteltaessa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota heikoimmassa asemassa olevien erityistarpeisiin ja että väestötilastollinen 
kehitys olisi otettava huomioon; vaatii, että ikääntyneiden, vammaisten ja nuorten
tarpeita painotetaan erityisesti;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Thyssen

Tarkistus 46
16 kohta

16. on sitä mieltä, että kuluttajapolitiikkaa suunniteltaessa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota heikoimmassa asemassa olevien erityistarpeisiin ja että väestötilastollinen 
kehitys olisi otettava huomioon; vaatii, että ikääntyneiden ja näkövammaisten tarpeita 
painotetaan erityisesti;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Tarkistus 47
17 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Tarkistus 48
18 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 49
18 kohta

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanna Corda, Mia De Vits

Tarkistus 50
18 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lasse Lehtinen

Tarkistus 51
18 kohta

18. katsoo, että sekä palvelujen olisi yleisesti nautittava yhtä korkeasta suojatasosta kuin 
mikä tuotteilla on yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin mukaisesti; kehottaa 
komissiota edelleen tutkimaan tätä koskevia mahdollisia tulevia aloitteita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bilyana Ilieva Raeva

Tarkistus 52
18 kohta

18. katsoo, että sekä yksityisiä että yleishyödyllisiä palveluja olisi käsiteltävä erillisessä 
säädöksessä, jotta lisättäisiin turvallisuutta ja luottamusta palvelujen alalla ja 
erityisesti suhteessa rajat ylittäviin palveluihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 53
19 kohta

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Tarkistus 54
19 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Lambsdorff

Tarkistus 55
19 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacques Toubon

Tarkistus 56
19 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 57
19 kohta

19. katsoo, että yleishyödyllisiin palveluihin liittyvien oikeudellisten 
epävarmuustekijöiden voittamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota
yleishyödyllisiä palveluja koskevan uuden pöytäkirjan mukaisesti sellaisena kuin 
siitä on sovittu Lissabonin sopimuksessa;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 58
20 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Tarkistus 59
20 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Lambsdorff

Tarkistus 60
20 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Thyssen

Tarkistus 61
20 kohta

20. korostaa riittävien ja tehokkaiden kuluttajansuojatoimenpiteiden lisäksi tarvetta 
varmistaa asiaa koskeva hyvä kommunikaatio, jotta kuluttajille voidaan tehdä 
selväksi, miten he voivat käyttää oikeuksiaan etujensa ajamiseen 
sisämarkkinalainsäädännön ja muun lainsäädännön mukaisesti;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanna Corda, Mia De Vits

Tarkistus 62
20 kohta

20. korostaa, että riittävää kuluttajansuojaa tarvitaan myös muiden muassa postipalvelujen 
alalla sekä (poistetaan) energia-, liikenne- ja televiestintäalalla; painottaa, että 
kyseisten alojen vapauttamisen olisi aina johdettava konkreettisiin parannuksiin 
kuluttajille;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Lasse Lehtinen

Tarkistus 63
20 kohta

20. korostaa, että korkeatasoista kuluttajansuojaa tarvitaan myös muiden muassa 
postipalvelujen alalla sekä (poistetaan) energia- ja televiestintäalalla; painottaa, että 
kyseisten alojen vapauttamisen olisi aina johdettava konkreettisiin parannuksiin 
kuluttajille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg

Tarkistus 64
20 kohta

20. korostaa, että korkeatasoista kuluttajansuojaa tarvitaan myös muiden muassa 
postipalvelujen alalla sekä (poistetaan) energia- ja televiestintäalalla; painottaa, että 
kyseisten alojen vapauttamisen olisi aina johdettava konkreettisiin parannuksiin 
kuluttajille;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Barbara Weiler

Tarkistus 65
20 kohta

20. korostaa, että kestävää kuluttajansuojaa tarvitaan myös muiden muassa 
postipalvelujen alalla sekä (poistetaan) energia- ja televiestintäalalla; painottaa, että 
kyseisten alojen vapauttamisen olisi aina johdettava konkreettisiin parannuksiin 
kuluttajille;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 66
20 kohta

20. korostaa, että riittävää kuluttajansuojaa tarvitaan myös muiden muassa postipalvelujen 
alalla sekä vesi-, energia- ja televiestintäalalla; painottaa, että kyseisten alojen 
vapauttamisen olisi aina johdettava konkreettisiin parannuksiin kuluttajille hinnan, 
valikoiman, laadun, saatavuuden ja turvallisuuden kannalta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Tarkistus 67
21 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 68
21 kohta

21. katsoo, että vähittäisrahoituspalveluiden alalla tarvitaan lisätoimia; suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen tehdä aloitteita asiakkaiden valinnanvapauden ja 
liikkumisen parantamiseksi sisämarkkinoilla; (poistetaan)
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stefano Zappalà, Guido Podestà

Tarkistus 69
21 kohta

21. katsoo, että vähittäisrahoituspalveluiden alalla tarvitaan lisätoimia; suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen tehdä aloitteita asiakkaiden valinnanvapauden ja 
liikkumisen parantamiseksi sisämarkkinoilla; (poistetaan)

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg

Tarkistus 70
21 kohta

21. katsoo, että vähittäisrahoituspalveluiden alalla tarvitaan lisätoimia; suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen tehdä aloitteita asiakkaiden valinnanvapauden ja 
liikkumisen parantamiseksi sisämarkkinoilla; kehottaa komissiota tutkimaan 
rahoituslaitosten, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden, mahdollista määräävää 
markkina-asemaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 71
21 a kohta (uusi)

21 a. kehottaa parantamaan kuluttaja- ja yrittäjäjärjestöjen välistä kommunikaatiota, 
jotta voidaan ennakoida kuluttajien valitukset ja siten ratkaista tällaiset valitukset 
tuomioistuinten ulkopuolella;

Or. sk
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Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 72
22 kohta

22. on tyytyväinen, että strategiassa keskitytään täytäntöönpanon ja oikeussuojan 
parantamiseen; katsoo, että täytäntöönpano ja oikeussuoja ovat tärkeitä tekijöitä
kuluttajien luottamuksen rakentamisessa sisämarkkinoilla; kannattaa asiaan 
paneutumista syvemmin;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 73
22 kohta

22. on tyytyväinen, että strategiassa keskitytään täytäntöönpanon ja oikeussuojan 
parantamiseen; katsoo, että kuluttajien luottamuksen saavuttaminen on tärkein 
tekijä kuluttajatuotteiden ja -palvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattamisen 
kannalta; kannattaa asiaan paneutumista syvemmin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 74
23 kohta

23. katsoo, että kuluttajien ja taloudellisten toimijoiden kiistat olisi pääasiallisesti 
ratkaistava tuomioistuinten ulkopuolella, koska tuomioistuinten ulkopuoliset 
muutoksenhakutavat voivat olla nopeampia ja tulla halvemmaksi; korostaa tältä osin 
tarvetta vahvistaa Euroopan kuluttajakeskuksia ja SOLVITia ja vaatii mittavampia 
taloudellisia resursseja näille verkoille; muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat vapaasti 
vaatia, että kanteen nostamista suunnittelevan osapuolen on järjestettävä 
ennakkokuuleminen, jotta vastaajalle annetaan mahdollisuus lopettaa väitetty 
rikkomus;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Béatrice Patrie

Tarkistus 75
23 kohta

23. pitää parempana, että kiistat ratkaistaan tuomioistuinten ulkopuolella, koska tällöin 
löydettävät ratkaisut voivat olla nopeampia ja tulla halvemmaksi; korostaa tältä osin 
tarvetta vahvistaa Euroopan kuluttajakeskuksia ja synergiaa SOLVIT-verkoston 
kanssa ja vaatii mittavampia taloudellisia resursseja Euroopan kuluttajakeskuksille;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 76
23 kohta

23. katsoo, että kiistat olisi pääasiallisesti ratkaistava tuomioistuinten ulkopuolella, koska 
tuomioistuinten ulkopuoliset muutoksenhakutavat voivat olla nopeampia ja tulla 
halvemmaksi; korostaa tältä osin tarvetta vahvistaa Euroopan kuluttajakeskuksia ja 
SOLVITia ja vaatii mittavampia taloudellisia resursseja näille verkoille; kehottaa 
komissiota ehdottamaan sovittelua koskevaa velvoittavaa lainsäädäntöä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 77
24 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Thyssen

Tarkistus 78
24 kohta

Poistetaan.
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Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 79
24 kohta

24. panee merkille, että joillakin jäsenvaltioilla on useilla aloilla kuluttaja-asiamiehiä, 
jotka auttavat kuluttajia toimimaan taloudellisten toimijoiden kanssa; uskoo, että 
komissio voisi tutkia tätä lähestymistapaa maakohtaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 80
25 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 81
25 kohta

25. panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa, mutta ei kaikissa, käytetään jo nyt 
erityisiä kuluttajien oikeussuojakeinoja, kuten ryhmäkanteet, joukkokanteet, 
edustajakanteet, ennakkotapaukset ja epäoikeudenmukaisista kaupallisista 
käytännöistä saavutetun hyödyn korvaaminen; korostaa, että tämän tuloksena 
kuluttajiin saatetaan rajat ylittävissä tapauksissa soveltaa tältä osin erilaisia 
säädöksiä; palauttaa tässä yhteydessä mieleen perustamissopimuksen 5 artiklan, 
jonka mukaan EU:n toiminta ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen sopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; uskoo tämän artiklan mukaisesti, että kansallisten 
oikeusjärjestelmien erityispiirteet on otettava mahdollisimman suuressa laajuudessa 
huomioon siten, että jäsenvaltiot voivat vapaasti valita eri menetelmiä, joilla on 
vastaava vaikutus;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andreas Schwab

Tarkistus 82
25 kohta

25. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on olemassa erilaisia tapoja 
kuluttajansuojasäädösten täytäntöön panemiseksi, esim. ennakkotapaukset tai 
kuluttajajärjestöjen nostamat kanteet; suhtautuu epäillen kollektiivisiin 
oikeussuojakeinoihin ja kehottaa ennen eurooppalaisen aloitteen esittämistä 
tutkimaan, mitä kokemuksia jäsenvaltiot ovat saaneet tällä alalla käyttämistään 
välineistä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Kurt Lechner

Tarkistus 83
25 kohta

25. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa, mutta ei kaikissa, on olemassa yksittäisiä 
kollektiivisen oikeussuojan välineitä, joiden vaikutuksia talouteen ja kuluttajiin 
voitaisiin tarkastella ja vertailla;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Bilyana Ilieva Raeva

Tarkistus 84
25 kohta

25. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa, mutta ei kaikissa, käytetään jo nyt kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja; panee merkille, että tältä osin kuluttajia ei kohdella 
samanarvoisesti kaikkialla EU:ssa; korostaa, että vain kahdessatoista jäsenvaltiossa 
on jo käytössä kansalliset mekanismit, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden 
esittää kollektiivisia vaatimuksia omien rajojensa sisällä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jacques Toubon

Tarkistus 85
25 kohta

25. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa, mutta ei kaikissa, käytetään jo nyt kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja; kehottaa näin ollen komissiota esittämään tutkimuksen 
eurooppalaisen joukkokanteen toteuttamiskelpoisuudesta ennen yhteisön tason 
säädöksen suunnittelemista;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 86
25 a kohta (uusi)

25 a. palauttaa mieleen, että direktiivillä 98/27/EY kuluttajien etujen suojaamista 
tarkoittavista kieltokanteista1 pyritään jo suojelemaan kuluttajien kollektiivisia 
etuja; korostaa, että tällä direktiivillä annetaan muun muassa kuluttajajärjestöille 
oikeus nostaa kieltokanne; kehottaa komissiota esittämään parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa esitetään jäsenvaltiokohtaisesti, miten monta 
menettelyä kuluttajansuojajärjestöt ja muut valtuutetut tahot ovat käynnistäneet 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen, mukaan luettuna kyseisten tapausten 
tarkastelu suhteessa kuluttajansuojalainsäädännön soveltamiseen, sekä arvio siitä, 
missä määrin ja miksi tämä direktiivi sai tai ei saanut aikaan odotettuja 
parannuksia suhteessa kuluttajien kollektiivisten etujen suojeluun;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 87
25 b kohta (uusi)

25 b. katsoo, että ennen minkäänlaisen yhteisön tasolla annettavan lainsäädännön 
harkitsemista olisi perusteellisesti arvioitava mahdolliset nykyiset ongelmat sekä 
kuluttajille kaavaillut edut; katsoo tässä yhteydessä, että on erityisesti tarkasteltava 
esimerkiksi joukkokanteita ja rajat ylittäviä menettelyjä;

                                               
1 EYVL L 166/51, 11. kesäkuuta 1998.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 88
25 c kohta (uusi)

25 c. katsoo, että joissakin jäsenvaltioissa on valtiosääntöoikeudellisia rajoituksia, jotka 
on otettava huomioon, kun suunnitellaan kuluttajien oikeussuojakeinojen 
eurooppalaista mallia; katsoo edelleen, että on täysin kunnioitettava Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa; kehottaa komissiota esittämään parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen siitä, miten tältä osin saavutetaan tarvittava tasapaino 
kuluttajien, kuluttajajärjestöjen ja taloudellisten toimijoiden oikeuksien välillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 89
25 d kohta (uusi)

25 d. korostaa valtiollisten viranomaisten tärkeyttä pyrittäessä varmistamaan 
oikeudenmukaisten kaupallisten käytäntöjen kunnioittaminen ja torjuttaessa 
epäoikeudenmukaisia kaupallisia käytäntöjä; korostaa, että vain valtiolliset 
viranomaiset voivat määrätä sakkoja ja että mahdolliset sakot kuuluvat 
jäsenvaltioiden talousarvioon; katsoo, että kuluttajien oikeussuojakeinoja ei voida 
pitää keinona vähentää valtiollisten viranomaisten roolia kuluttajalainsäädännön 
kunnioittamisen takaamisessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Andreas Schwab

Tarkistus 90
25 e kohta (uusi)

25 e. suhtautuu lisäksi epäillen EU:n lainsäädäntövaltaan prosessioikeuden alalla;

Or. de



PE400.643v01-00 30/36 AM\706082FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Othmar Karas

Tarkistus 91
26 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Kurt Lechner

Tarkistus 92
26 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacques Toubon

Tarkistus 93
26 kohta

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Lambsdorff

Tarkistus 94
26 kohta

26. kehottaa komissiota esittämään kuluttajien oikeussuojakeinoista perusteellisen 
tutkimuksen siten, että toimijana olisi kuluttaja-asiamies tai muu relevantti vastaava 
viranomainen; painottaa, että kaikkien kuluttajille tarkoitettujen eurooppalaisten 
oikeussuojakeinojen on poikettava Yhdysvaltain ryhmäkannejärjestelmästä ja että 
vaatimuksilla olisi aina oltava yhteys tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Thyssen

Tarkistus 95
26 kohta

26. korostaa, että komissio tilasi hiljattain tutkimuksen, jossa on määrä tutkia 
kuluttajansuojaa jäsenvaltioissa, joissa kollektiivisia oikeussuojakeinoja on 
käytössä, sekä tarkastella, missä määrin edustajakanteisiin liittyvät erot eri 
jäsenvaltioiden lainsäädännöissä muodostavat sisämarkkinoiden esteen; pitää 
aiheellisena odottaa tämän tutkimuksen tuloksia ennen kuin tehdään valintoja siitä, 
otetaanko periaatteessa käyttöön eurooppalainen kollektiivinen 
oikeussuojajärjestelmä ja millainen se olisi luonteeltaan; 

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Andreas Schwab

Tarkistus 96
26 kohta

26. kehottaa komissiota tutkimaan, olisiko jäsenvaltioiden kokemusten perusteella 
järkevää luoda kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmä; painottaa, että 
mahdollisen eurooppalaisen järjestelmän on oltava Yhdysvaltojen 
ryhmäkannejärjestelmästä poikkeava ja että vaatimuksilla olisi aina oltava yhteys 
tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon ja että vahingonkorvaus on aina myös 
maksettava vahingon kärsineelle ja vastaavien menettelyjen päätökset ovat 
lainvoimaisia vain menettelyyn osallistuneisiin nähden; korostaa, että mahdollisilla 
kollektiivisilla oikeussuojakeinoilla ei pyritä antamaan kuluttajille uusia oikeuksia, 
vaan ne ovat pelkästään uusi väline olemassa olevien oikeuksien täytäntöönpanossa; 
katsoo, että järjestelmällä olisi oltava laaja soveltamisala, sen olisi oltava helposti 
käytettävissä ja perustuttava asianmukaiseen tasapainoon tiedon ja 
luottamuksellisuuden välillä, jolloin on varmistettava, että se ei johda yritysten 
kannalta päällekkäiseen rasitukseen, kun lainrikkomuksista voidaan rangaista 
myös viranomaisten toimenpiteillä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 97
26 kohta

26. kehottaa komissiota esittämään kuluttajien oikeussuojakeinoista perusteellisen 
tutkimuksen siten, että toimijana olisi kuluttaja-asiamies tai muu relevantti
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jäsenvaltion viranomainen; painottaa, että kaikkien kuluttajille tarkoitettujen 
eurooppalaisten oikeussuojakeinojen on poikettava Yhdysvaltojen 
ryhmäkannejärjestelmästä (poistetaan) ja että vaatimuksilla olisi aina oltava yhteys 
tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon, mikä tarkoittaa, että kuluttajan kärsimistä 
yksittäisistä vahingoista olisi maksettava korvausta; korostaa, että kollektiivisilla 
oikeussuojakeinoilla ei pyritä antamaan kuluttajille uusia oikeuksia, vaan ne ovat 
pelkästään uusi väline olemassa olevien oikeuksien täytäntöönpanossa; korostaa, että 
on varmistettava, että kolmannet osapuolet eivät missään tapauksessa voi 
välittömästi tai välillisesti hyötyä kuluttajien oikeussuojakeinoista yleisesti 
hyväksyttyjä oikeudenkäyntikuluja enempää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 98
26 kohta

26. pitää tervetulleena komission sitoumusta esittää kollektiivisia oikeussuojakeinoja 
koskeva yksityiskohtainen tutkimus, jossa keskitytään jäsenvaltioiden kokemuksiin; 
kehottaa komissiota osana tätä tutkimusta arvioimaan, tarvitaanko EU:n tasolla 
lisätoimia, kun otetaan huomioon, että eurooppalaisen järjestelmän on oltava 
Yhdysvaltojen ryhmäkannejärjestelmästä poikkeava ja että vaatimuksilla olisi aina 
oltava yhteys tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon; korostaa, että kollektiivisista 
oikeussuojakeinoista voidaan keskustella järkevällä ja todisteisiin perustuvalla 
tavalla vasta tämän tiedonhankintavaiheen jälkeen; korostaa, että kollektiivisilla 
oikeussuojakeinoilla ei pyritä antamaan kuluttajille uusia oikeuksia, vaan ne ovat 
pelkästään uusi väline olemassa olevien oikeuksien täytäntöönpanossa; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Tarkistus 99
26 kohta

26. kehottaa komissiota esittämään aloitteita kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
aikaansaamiseksi asiaa koskevien tutkimustensa ja kartoitustensa perusteella;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lasse Lehtinen

Tarkistus 100
26 kohta

26. kehottaa komissiota esittämään aloitteita kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät huomioon ottavalla 
tavalla siten, että toimijana olisi kuluttaja-asiamies tai muu relevantti viranomainen; 
painottaa, että eurooppalaisen järjestelmän on oltava Yhdysvaltojen 
ryhmäkannejärjestelmästä poikkeava ja että vaatimuksilla olisi aina oltava yhteys 
tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon; korostaa, että kollektiivisilla 
oikeussuojakeinoilla ei pyritä antamaan kuluttajille uusia oikeuksia, vaan ne ovat 
pelkästään uusi väline olemassa olevien oikeuksien täytäntöönpanossa; katsoo, että 
järjestelmällä olisi oltava laaja soveltamisala, sen olisi oltava helposti käytettävissä ja 
perustuttava asianmukaiseen tasapainoon tiedon ja luottamuksellisuuden välillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Béatrice Patrie

Tarkistus 101
26 kohta

26. kehottaa komissiota esittämään aloitteita kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
aikaansaamiseksi, siten että toimijana olisi kuluttaja-asioista vastaava julkinen 
viranomainen (kuluttaja-asiamies) tai muu relevantti viranomainen; painottaa, että 
eurooppalaisen järjestelmän on oltava Yhdysvaltojen ryhmäkannejärjestelmästä 
poikkeava ja että vaatimuksilla olisi aina oltava yhteys tosiasiallisesti aiheutuneeseen 
vahinkoon; korostaa, että kollektiivisilla oikeussuojakeinoilla ei pyritä antamaan 
kuluttajille uusia oikeuksia, vaan ne ovat pelkästään uusi väline olemassa olevien 
oikeuksien täytäntöönpanossa; katsoo, että järjestelmällä olisi oltava laaja 
soveltamisala, sen olisi oltava helposti käytettävissä ja perustuttava asianmukaiseen 
tasapainoon tiedon ja luottamuksellisuuden välillä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg

Tarkistus 102
26 kohta

26. kehottaa komissiota esittämään aloitteita kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
aikaansaamiseksi, siten että toimijana olisi kuluttaja-asiamies, kuluttajajärjestö tai 
muu relevantti viranomainen tai järjestö; painottaa, että eurooppalaisen järjestelmän 
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on oltava Yhdysvaltojen ryhmäkannejärjestelmästä poikkeava ja että vaatimuksilla 
olisi aina oltava yhteys tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon; korostaa, että 
kollektiivisilla oikeussuojakeinoilla ei pyritä antamaan kuluttajille uusia oikeuksia, 
vaan ne ovat pelkästään uusi väline olemassa olevien oikeuksien täytäntöönpanossa; 
katsoo, että järjestelmällä olisi oltava laaja soveltamisala, sen olisi oltava helposti 
käytettävissä ja perustuttava asianmukaiseen tasapainoon tiedon ja 
luottamuksellisuuden välillä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bernadette Vergnaud

Tarkistus 103
26 kohta

26. kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen eurooppalaisiin oloihin 
mukautettujen kollektiivisten oikeussuojakeinojen aikaansaamiseksi, siten että 
toimijana olisi kuluttaja-asiamies tai muu relevantti viranomainen; painottaa, että 
eurooppalaisen järjestelmän on oltava Yhdysvaltojen ryhmäkannejärjestelmästä 
poikkeava ja että vaatimuksilla olisi aina oltava yhteys tosiasiallisesti aiheutuneeseen 
vahinkoon; korostaa, että kollektiivisilla oikeussuojakeinoilla ei pyritä antamaan 
kuluttajille uusia oikeuksia, vaan ne ovat pelkästään uusi väline olemassa olevien 
oikeuksien täytäntöönpanossa; katsoo, että järjestelmällä olisi oltava laaja 
soveltamisala, sen olisi oltava helposti käytettävissä ja perustuttava asianmukaiseen 
tasapainoon tiedon ja luottamuksellisuuden välillä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Stefano Zappalà, Guido Podestà

Tarkistus 104
26 kohta

26. kehottaa komissiota esittämään aloitteita kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
aikaansaamiseksi, siten että toimijana olisi kuluttaja-asiamies tai muu relevantti 
viranomainen; painottaa, että eurooppalaisen järjestelmän on oltava Yhdysvaltojen 
ryhmäkannejärjestelmästä poikkeava ja että vaatimuksilla olisi aina oltava yhteys 
tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon; (poistetaan)

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Colm Burke, Malcolm Harbour

Tarkistus 105
26 a kohta (uusi)

26 a. katsoo, että kuluttajien oikeussuojakeinojen olisi oltava helposti käytettävissä ja 
perustettava asianmukaiseen tasapainoon tiedon ja luottamuksellisuuden välillä; 
muistuttaa, että prosessioikeus ja erityisesti todisteisiin ja niiden esittämiseen 
liittyvät kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivallan piiriin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 106
26 a kohta (uusi)

26 a. korostaa, että mahdolliset aloitteet, joilla pyritään kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen järjestelmään, edellyttävät suhteellista lähestymistapaa sekä 
varmistavat kaikkien markkinatoimijoiden erilaisten etujen huolellisen huomioon 
ottamisen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Kurt Lechner

Tarkistus 107
26 a kohta (uusi)

26 a. viittaa ns. joukkokanteista käytyyn laajaan keskusteluun ja uskoo, että tarvitaan 
vielä laajempia tutkimuksia ja selvityksiä, että EU:n toimivaltaisuuteen liittyy 
kysymyksiä ja että Yhdysvalloissa käytetyn menettelyn kaltaiset järjestelmät on 
hylättävä;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Béatrice Patrie

Tarkistus 108
26 a kohta (uusi)

26 a. katsoo, että kehitettävän mekanismin on otettava mallia eräistä jäsenvaltioissa 
käytössä olevista kollektiivisista oikeussuojakeinoista, jotka ovat osoittautuneet 
tehokkaiksi; katsoo, että mekanismin olisi annettava kaikille vastaavaa vahinkoa 
kärsineiden kuluttajien ryhmille mahdollisuus tulla automaattisesti mukaan 
menettelyyn;

Or. fr
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