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Tarkistus 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että oikeudellisen 
rikkomuksen kohteeksi joutuneet
kuluttajat, jotka haluavat viedä asian 
oikeuteen oikeussuojan toivossa,
kohtaavat huomattavia esteitä, kuten 
oikeudenkäyntimenettelyn tehottomuutta ja 
sen rahoittamisvaikeuksia korkeiden 
oikeudenkäyntikulujen vuoksi, 
monimutkaisia ja pitkittyviä menettelyjä ja 
oikeussuojaa koskevaa tiedon puutetta,

A. ottaa huomioon, että oikeudellisen 
rikkomuksen kohteeksi joutuneille 
kuluttajille on olemassa lukuisia 
mahdollisuuksia tuomioistuinten 
ulkopuolisiksi 
riitojenratkaisumenettelyiksi oikeussuojan 
saamiseksi, ja oikeudelliseen menettelyyn 
liittyy huomattavia esteitä, kuten 
oikeudenkäyntimenettelyn tehottomuutta ja 
sen rahoittamisvaikeuksia, monimutkaisia 
ja pitkittyviä menettelyjä ja tiedon puutetta,

Or. de

Tarkistus 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että oikeudellisen 
rikkomuksen kohteeksi joutuneet 
kuluttajat, jotka haluavat viedä asian 
oikeuteen oikeussuojan toivossa, kohtaavat 
huomattavia esteitä, kuten 
oikeudenkäyntimenettelyn tehottomuutta ja 
sen rahoittamisvaikeuksia korkeiden 
oikeudenkäyntikulujen vuoksi, 
monimutkaisia ja pitkittyviä menettelyjä ja 
oikeussuojaa koskevaa tiedon puutetta,

A. ottaa huomioon, että oikeudellisen 
rikkomuksen kohteeksi joutuneet 
kuluttajat, jotka haluavat viedä asian 
yksittäisenä kanteena oikeuteen 
oikeussuojan toivossa, kohtaavat usein 
huomattavia esteitä, kuten 
oikeudenkäyntimenettelyn esteellisyyttä, 
tehottomuutta ja sen rahoittamisvaikeuksia 
joskus korkeiden oikeudenkäyntikulujen 
vuoksi, mahdollisia psykologisia 
kustannuksia, monimutkaisia ja pitkittyviä 
menettelyjä ja oikeussuojaa koskevaa 
tiedon puutetta,
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Or. en

Tarkistus 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että yksittäisillä 
kanteilla ei useinkaan pystytä tehokkaasti 
estämään laittomia käytänteitä tai saamaan 
korvauksia, sillä kuluttajat ovat haluttomia 
nostamaan siviilioikeudellisia kanteita 
erityisesti silloin, kun kärsitty rahallinen
tappio on pieni suhteessa 
oikeudenkäyntikuluihin,

B. ottaa huomioon, että yksittäisillä 
kanteilla ei monissa tapauksissa pystytä 
tehokkaasti estämään laittomia käytänteitä 
tai saamaan korvauksia, sillä monet 
kuluttajat ovat haluttomia nostamaan 
siviilioikeudellisia kanteita erityisesti 
silloin, kun kärsitty rahallinen tappio on 
pieni suhteessa mahdollisiin 
oikeudenkäyntikuluihin,

Or. de

Tarkistus 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että yksittäisillä 
kanteilla ei useinkaan pystytä tehokkaasti 
estämään laittomia käytänteitä tai
saamaan korvauksia, sillä kuluttajat ovat 
haluttomia nostamaan siviilioikeudellisia 
kanteita erityisesti silloin, kun kärsitty 
rahallinen tappio on pieni suhteessa 
oikeudenkäyntikuluihin,

B. ottaa huomioon, että yksittäiset kanteet 
eivät välttämättä ole tehokas keino 
laittomien käytänteiden estämiseksi tai 
korvauksien saamiseksi, sillä kuluttajat 
ovat haluttomia nostamaan 
siviilioikeudellisia kanteita erityisesti 
silloin, kun kärsitty rahallinen tappio on 
pieni suhteessa oikeudenkäyntikuluihin,

Or. en

Tarkistus 5
Hans-Peter Mayer
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että yksittäisillä 
kanteilla ei useinkaan pystytä tehokkaasti 
estämään laittomia käytänteitä tai saamaan 
korvauksia, sillä kuluttajat ovat haluttomia 
nostamaan siviilioikeudellisia kanteita 
erityisesti silloin, kun kärsitty rahallinen 
tappio on pieni suhteessa 
oikeudenkäyntikuluihin,

B. ottaa huomioon, että yksittäisillä 
kanteilla ei toisinaan pystytä tehokkaasti 
estämään laittomia käytänteitä tai saamaan 
korvauksia, sillä kuluttajat ovat haluttomia 
nostamaan siviilioikeudellisia kanteita 
erityisesti silloin, kun kärsitty rahallinen 
tappio on pieni suhteessa 
oikeudenkäyntikuluihin,

Or. de

Tarkistus 6
Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että yksittäisillä 
kanteilla ei useinkaan pystytä tehokkaasti 
estämään laittomia käytänteitä tai
saamaan korvauksia, sillä kuluttajat ovat 
haluttomia nostamaan siviilioikeudellisia 
kanteita erityisesti silloin, kun kärsitty 
rahallinen tappio on pieni suhteessa 
oikeudenkäyntikuluihin,

B. ottaa huomioon, että yksittäiset kanteet 
eivät välttämättä ole tehokas keino 
laittomien käytänteiden estämiseksi tai 
korvauksien saamiseksi, sillä kuluttajat 
ovat haluttomia nostamaan 
siviilioikeudellisia kanteita erityisesti 
silloin, kun kärsitty rahallinen tappio on 
pieni suhteessa oikeudenkäyntikuluihin; 
muistuttaa kuitenkin, että 
eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin 
sovellettavasta menettelystä annetulla 
asetuksella (EY) N:o 861/2007 pyritään 
parantamaan oikeussuojan saatavuutta, 
yksinkertaistamaan vähäisiä vaatimuksia 
koskevia rajatylittäviä oikeudenkäyntejä 
ja vähentämään kustannuksia,

Or. en
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Tarkistus 7
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että yksittäisillä 
kanteilla ei useinkaan pystytä tehokkaasti 
estämään laittomia käytänteitä tai 
saamaan korvauksia, sillä kuluttajat ovat 
haluttomia nostamaan siviilioikeudellisia 
kanteita erityisesti silloin, kun kärsitty 
rahallinen tappio on pieni suhteessa 
oikeudenkäyntikuluihin,

B. ottaa huomioon, että kun monet 
kansalaiset ja yritykset ovat saman 
rikkomuksen uhreja, yksittäiset kanteet 
eivät ole tehokas tapa estää kyseisiä 
laittomia käytänteitä tai saada korvauksia 
käytänteiden aiheuttamien vahinkojen 
vuoksi, erityisesti silloin, kun kärsitty 
rahallinen tappio on pieni suhteessa 
oikeudenkäyntikuluihin,

Or. fr

Tarkistus 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU:n 
15 jäsenvaltiossa lokakuussa 2004 
oikeussuojan saatavuudesta tehdyn 
erikois-Eurobarometri-tutkimuksen 
mukaan viidesosa kuluttajista ei mene 
tuomioistuimeen selvittämään riita-
asioita, joissa on kyse alle tuhannesta 
eurosta ja puolet kuluttajista ei mene, jos 
kyse on alle 200 eurosta,

Or. en

Tarkistus 9
Jürgen Creutzmann
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 79 prosenttia 
eurooppalaisista kuluttajista sanoo, että 
he olisivat valmiimpia puolustamaan 
oikeuksiaan, jos he voisivat liittyä 
ryhmäkanteeseen,

C. ottaa huomioon, että eri jäsenvaltioiden 
kuluttajat olisivat eri määrin valmiita
puolustamaan oikeuksiaan, jos he voisivat 
liittyä ryhmäkanteeseen,

Or. de

Tarkistus 10
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 79 prosenttia 
eurooppalaisista kuluttajista sanoo, että he 
olisivat valmiimpia puolustamaan 
oikeuksiaan, jos he voisivat liittyä 
ryhmäkanteeseen,

C. ottaa huomioon, että maaliskuussa 2011 
kuluttajien asenteista rajatylittävään 
kauppaan ja kuluttajansuojaan tehdyn 
Flash-Eurobarometri-tutkimuksen 
mukaan 79 prosenttia eurooppalaisista 
kuluttajista sanoo, että he olisivat 
valmiimpia puolustamaan oikeuksiaan, jos 
he voisivat liittyä ryhmäkanteeseen,

Or. en

Tarkistus 11
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 79 prosenttia 
eurooppalaisista kuluttajista sanoo, että 
he olisivat valmiimpia puolustamaan 
oikeuksiaan, jos he voisivat liittyä 

C. ottaa huomioon, että enemmistö 
kuluttajariidoista ratkaistaan 
tuomioistuimen ulkopuolisilla 
menettelyillä ja erityisesti erilaisten 
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ryhmäkanteeseen, vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevien 
mekanismien avulla,

Or. en

Tarkistus 12
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 79 prosenttia 
eurooppalaisista kuluttajista sanoo, että he 
olisivat valmiimpia puolustamaan 
oikeuksiaan, jos he voisivat liittyä 
ryhmäkanteeseen,

C. ottaa huomioon, että 79 prosenttia 
eurooppalaisista kuluttajista sanoo, että he 
olisivat valmiimpia puolustamaan 
oikeuksiaan, jos he voisivat liittyä 
ryhmäkanteeseen, sillä mahdollisuus 
puolustaa oikeuksia yhdessä johtaa 
huomattaviin hyötyihin kustannusten ja 
tehokkuuden kannalta,

Or. lt

Tarkistus 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että lainsäädännön 
julkinen täytäntöönpano keinona lopettaa 
rikkomukset ja määrätä sakkoja ei 
sinällään korvaa kuluttajille heidän 
kärsimäänsä vahinkoa,

D. ottaa huomioon, että lainsäädännön 
julkinen täytäntöönpano keinona lopettaa 
rikkomukset ja määrätä sakkoja on paras 
keino rangaista rikkomuksista, sillä 
yhteiskunta kokonaisuudessaan hyötyy 
korvauksista,

Or. de
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Tarkistus 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että olemassa olevien 
EU:n tasolla laadittujen kuluttajan 
oikeussuoja- ja täytäntöönpanokeinojen 
kokonaistehokkuutta ei pidetä
tyydyttävänä,

E. ottaa huomioon, että olemassa olevien 
EU:n tasolla laadittujen kuluttajan 
oikeussuoja- ja täytäntöönpanokeinojen 
kokonaistehokkuutta voidaan pitää
tyydyttävänä eivätkä muut lisätoimet 
tämän vuoksi ole tarpeellisia,

Or. de

Tarkistus 15
Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että olemassa olevien 
EU:n tasolla laadittujen kuluttajan 
oikeussuoja- ja täytäntöönpanokeinojen 
kokonaistehokkuutta ei pidetä 
tyydyttävänä,

E. ottaa huomioon, että olemassa olevien 
kuluttajan oikeussuoja- ja 
täytäntöönpanokeinojen tehokkuus 
joissakin jäsenvaltioissa ja ryhmäkannetta 
koskevien kansallisten järjestelmien 
koordinointi EU:ssa eivät välttämättä ole
tyydyttäviä,

Or. en

Tarkistus 16
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että olemassa olevien 
EU:n tasolla laadittujen kuluttajan 

E. ottaa huomioon, että olemassa olevien 
kuluttajan oikeussuoja- ja 
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oikeussuoja- ja täytäntöönpanokeinojen 
kokonaistehokkuutta ei pidetä 
tyydyttävänä,

täytäntöönpanokeinojen tehokkuus ei 
välttämättä joissakin jäsenvaltioissa ole
tyydyttävää,

Or. en

Tarkistus 17
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että olemassa olevien 
EU:n tasolla laadittujen kuluttajan
oikeussuoja- ja täytäntöönpanokeinojen
kokonaistehokkuutta ei pidetä
tyydyttävänä,

E. ottaa huomioon, että olemassa olevia 
EU:n tasolla laadittuja kuluttajan
oikeussuoja- ja täytäntöönpanokeinoja ei 
tunneta riittävästi ja tästä syystä niitä 
myös käytetään liian vähän,

Or. de

Tarkistus 18
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että 16 jäsenvaltiota 
on tähän mennessä ottanut 
oikeusjärjestelmissään käyttöön 
kollektiivisia oikeussuojamekanismeja, 
joiden soveltamisaloissa, menettelyn 
piirteissä (oikeudellinen asema, uhrien 
luokat, menettelyn tyyppi 
(osallistuminen/osallistumattomuus), 
rahoitus tai vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumekanismien asema 
suhteessa oikeussuojaan) ja 
tehokkuudessa on suuria eroja, mikä saa 
EU:n tasolla aikaan todella kirjavan 
oikeudellisen järjestelmän,
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Or. en

Tarkistus 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan F kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. ottaa huomioon, että oikeusprosessia 
voidaan yksinkertaistaa ja osapuolten 
kustannuksia voidaan vähentää, jos kanteet 
yhdistetään yhdeksi kollektiiviseksi 
oikeussuojakeinoksi tai ryhmäkanteen 
nostaminen annetaan yleisen edun nimissä 
toimivan yhteisön tai elimen tehtäväksi, 

F. ottaa huomioon, että oikeusprosessia 
voidaan mahdollisesti yksinkertaistaa ja
yksittäisten kantajien kustannuksia 
voidaan vähentää, mutta samanaikaisesti 
vastaajien kustannukset nousevat 
eksponentiaalisesti, jos kanteet yhdistetään 
yhdeksi kollektiiviseksi 
oikeussuojakeinoksi tai ryhmäkanteen 
nostaminen annetaan yleisen edun nimissä 
toimivan yhteisön tai elimen tehtäväksi, 

Or. de

Tarkistus 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. ottaa huomioon, että Euroopan 
markkinoiden yhdentyminen ja sen 
seurauksena lisääntyneet rajatylittävät 
toimet ovat tuoneet esiin Euroopan 
laajuisen johdonmukaisen
lähestymistavan tärkeyden sellaisten 
tapausten käsittelyn yhteydessä, joissa 
samaa vahinkoa kärsineet kuluttajat ovat 
jääneet vailla apua, kun kollektiivinen 
oikeussuojakeino, 
vahingonkorvausvaatimus, joka on otettu 
käyttöön lukuisissa jäsenvaltioissa, ei ole 
toiminut ratkaisuna rajatylittäviin 

G. ottaa huomioon, että Euroopan 
markkinoiden yhdentymisestä ja sen 
seurauksena lisääntyneistä rajatylittävistä 
toimista huolimatta esiintyy vain 
suhteellisen vähän kollektiivisia 
vahinkotapauksia, joten Euroopan
laajuinen lähestymistapa ei ole tarpeen 
näiden tapausten selvittämiseksi,
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tapauksiin,

Or. de

Tarkistus 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. ottaa huomioon, että Euroopan 
markkinoiden yhdentyminen ja sen 
seurauksena lisääntyneet rajatylittävät 
toimet ovat tuoneet esiin Euroopan 
laajuisen johdonmukaisen lähestymistavan 
tärkeyden sellaisten tapausten käsittelyn 
yhteydessä, joissa samaa vahinkoa 
kärsineet kuluttajat ovat jääneet vailla 
apua, kun kollektiivinen oikeussuojakeino, 
vahingonkorvausvaatimus, joka on otettu 
käyttöön lukuisissa jäsenvaltioissa, ei ole 
toiminut ratkaisuna rajatylittäviin 
tapauksiin,

G. ottaa huomioon, että Euroopan 
markkinoiden yhdentyminen ja sen 
seurauksena lisääntyneet rajatylittävät 
toimet ovat tuoneet esiin Euroopan 
laajuisen johdonmukaisen lähestymistavan 
tärkeyden sellaisten tapausten käsittelyn 
yhteydessä, joissa kuluttajat ovat jääneet 
vailla apua, kun kollektiivinen 
oikeussuojakeino, 
vahingonkorvausvaatimus, joka on otettu 
käyttöön lukuisissa jäsenvaltioissa, ei ole 
toiminut ratkaisuna rajatylittäviin 
tapauksiin,

Or. en

Tarkistus 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. katsoo, että kollektiiviset 
oikeussuojajärjestelmät eivät ole
useimpien jäsenvaltioiden oikeudellisten 
perinteiden mukaisia,

Or. de
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Tarkistus 23
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G b. katsoo, että mahdollinen 
ryhmäkannejärjestelmä voi järkevästi 
täydentää yksilön oikeussuojaa, mutta 
tätä ei saa sulkea pois,

Or. de

Tarkistus 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G c. ottaa huomioon, että joidenkin 
maiden kokemukset osoittavat, että pelkkä 
uhkaus ryhmäkannemenettelyn käytöstä 
aiheuttaa valtavia kustannuksia 
yrityksille, vaikka nämä eivät olisikaan 
todistettavasti syyllistyneet rikkomukseen, 

Or. de

Tarkistus 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Väliotsikko 1

Lausuntoluonnos Tarkistus

Tarve luoda EU:n kehys Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että tämänhetkisen 
kollektiivisia suojakeinoja ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevan 
EU:n kehyksen heikkouksien 
seurauksena, merkittävä osa vahinkoa 
kärsineistä kuluttajista ja pk-yrityksistä ei 
saa oikeussuojaa, ja jatkuvat laittomat 
käytännöt aiheuttavat huomattavan
menetyksen yhteiskunnalle;

1. painottaa, että merkittävä osa vahinkoa 
kärsineistä kuluttajista ja pk-yrityksistä ei 
saa oikeussuojaa, ja laittomat käytännöt 
aiheuttavat menetyksen yhteiskunnalle;

Or. de

Tarkistus 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että tämänhetkisen 
kollektiivisia suojakeinoja ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevan 
EU:n kehyksen heikkouksien 
seurauksena, merkittävä osa vahinkoa 
kärsineistä kuluttajista ja pk-yrityksistä ei 
saa oikeussuojaa, ja jatkuvat laittomat 
käytännöt aiheuttavat huomattavan 
menetyksen yhteiskunnalle;

1. painottaa, että EU:n tasolla tällä 
hetkellä voimassa olevassa oikeudellisessa 
kehyksessä, jonka tarkoituksena on 
lopettaa rikkomukset ja edistää yhteistyötä 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
kesken, on vakavia puutteita; kehottaa 
komissiota vahvistamaan edelleen ja 
lisäämään kuluttajien etujen suojaamista 
tarkoittavista kieltokanteista annetun 
direktiivin 98/27/EY ja 
kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä annetun 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 
tehokkuutta kuluttajien oikeuksien 
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asianmukaisen julkisen valvonnan 
takaamiseksi EU:ssa; korostaa kuitenkin, 
että direktiivin 98/27/EY tai asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 nojalla kuluttajille ei 
korvata kärsittyä vahinkoa;

Or. en

Tarkistus 28
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että tämänhetkisen 
kollektiivisia suojakeinoja ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevan EU:n kehyksen 
heikkouksien seurauksena, merkittävä osa
vahinkoa kärsineistä kuluttajista ja pk-
yrityksistä ei saa oikeussuojaa, ja jatkuvat 
laittomat käytännöt aiheuttavat
huomattavan menetyksen yhteiskunnalle;

1. painottaa, että tämänhetkisen 
kollektiivisia suojakeinoja ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevan joidenkin 
jäsenvaltioiden kehyksen heikkouksien 
seurauksena, vahinkoa kärsineet kuluttajat
ja pk-yritykset eivät saa oikeussuojaa, ja 
jatkuvat laittomat käytännöt voivat 
aiheuttaa huomattavan menetyksen 
yhteiskunnalle;

Or. en

Tarkistus 29
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että tämänhetkisen 
kollektiivisia suojakeinoja ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevan EU:n kehyksen 
heikkouksien seurauksena, merkittävä osa 
vahinkoa kärsineistä kuluttajista ja pk-
yrityksistä ei saa oikeussuojaa, ja jatkuvat 
laittomat käytännöt aiheuttavat 
huomattavan menetyksen yhteiskunnalle;

1. painottaa, että tämänhetkisen 
kollektiivisia suojakeinoja ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevan EU:n kehyksen 
puuttuvan tuntemuksen vuoksi merkittävä 
osa vahinkoa kärsineistä kuluttajista ja pk-
yrityksistä ei esitä kanteitaan, ja jatkuvat 
laittomat käytännöt aiheuttavat 
huomattavan menetyksen yhteiskunnalle;



PE469.826v01-00 16/62 AM\873429FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 30
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota tämän vuoksi 
varmistamaan viipymättä, että voimassa 
olevat lainsäädännölliset välineet, kuten 
eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin 
sovellettavasta menettelystä annettu 
asetus (EY) N:o 861/2007, tietyistä 
sovittelun näkökohdista siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla annettu direktiivi 
2008/52/EY sekä riitauttamattomia 
vaatimuksia koskevan eurooppalaisen 
täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 
annettu asetus (EY) N:o 805/2004, olisi 
tehtävä paremmin tunnetuiksi; ehdottaa, 
että kansalliset viranomaiset, 
tuomioistuimet, asianajajayhdistykset, 
kauppakamarit, kuluttajayhdistykset, 
oikeusturvavakuutuksen antajat ja muut 
asiasta vastaavat järjestöt otetaan mukaan 
laajaan tiedotuskampanjaan; vaatii 
vastaaville Euroopan laajuisille ja 
kansallisille kampanjoille rahoitustukea;

Or. de

Tarkistus 31
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että tämänhetkinen tilanne 
paitsi on haitallinen kuluttajille, jotka 
ovat liiketoimien heikompi osapuoli, myös 

2. korostaa, että käytössä ei ole tällä 
hetkellä tehokasta oikeusjärjestelmää, 
joka ohjaisi korvauksenhakutapauksissa 
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luo epätasa-arvoiset markkinaolosuhteet 
niille yrityksille, jotka noudattavat 
epäreilun kilpailun estämiseksi annettuja 
sääntöjä;

korvausten maksamista yksityisille 
kilpailulainsäädännön rikkomisesta 
aiheutuneista vahingoista; toteaa, että 
kilpailuviranomaiset rankaisevat 
kilpailulainsäädännön rikkomuksista, 
mutta uhrit voivat hakea korvausta vain 
tapauskohtaisesti kansallisissa 
tuomioistuimissa kansallisten 
menettelysääntöjen mukaisesti, minkä 
seurauksena kilpailuoikeuden 
rikkomusten uhreiksi joutuneet kuluttajat 
eivät yleensä saa korvausta, kun taas 
sakot maksetaan valtiolle, mikä tarkoittaa, 
ettei oikeus toteudu;

Or. lt

Tarkistus 32
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että tämänhetkinen tilanne 
paitsi on haitallinen kuluttajille, jotka 
ovat liiketoimien heikompi osapuoli, myös 
luo epätasa-arvoiset markkinaolosuhteet 
niille yrityksille, jotka noudattavat 
epäreilun kilpailun estämiseksi annettuja 
sääntöjä;

2. korostaa, että käytössä ei ole tällä 
hetkellä tehokasta oikeusjärjestelmää, 
joka ohjaisi korvauksenhakutapauksissa 
korvausten maksamista yksityisille 
kilpailulainsäädännön rikkomisesta 
aiheutuneista vahingoista; toteaa, että 
kilpailuviranomaiset rankaisevat 
kilpailulainsäädännön rikkomuksista, 
mutta uhrit voivat hakea korvausta vain 
tapauskohtaisesti kansallisissa 
tuomioistuimissa kansallisten 
menettelysääntöjen mukaisesti, minkä 
seurauksena kilpailuoikeuden 
rikkomusten uhreiksi joutuneet kuluttajat 
eivät yleensä saa korvausta, kun taas 
sakot maksetaan valtiolle, mikä tarkoittaa, 
ettei oikeus toteudu;

Or. lt
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Tarkistus 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että tämänhetkinen 
kilpailun puute on oikeusjärjestelmän 
keskeinen porsaanreikä, sillä se luo 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden 
tehdä laitonta voittoa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 34
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että tämänhetkinen 
kilpailun puute on oikeusjärjestelmän 
keskeinen porsaanreikä, sillä se luo 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden 
tehdä laitonta voittoa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että kansallisten 
oikeusjärjestelmien monimuotoisuutta 
ajatellen johdonmukaisen kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja koskevan 
lähestymistavan puuttuminen EU:n tasolla

4. huomauttaa, että kansallisten 
oikeusjärjestelmien monimuotoisuutta 
ajatellen oikeusvarmuuden ja 
johdonmukaisuuden puuttuminen koko 
EU:ssa saattaa heikentää sekä kansalaisten 
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saattaa heikentää kansalaisten ja yritysten 
oikeuksia ja antaa aihetta tällaisten 
oikeuksien epäyhtäläiselle 
täytäntöönpanolle;

että yritysten oikeuksia ja antaa aihetta 
tällaisten oikeuksien epäyhtäläiselle 
täytäntöönpanolle;

Or. en

Tarkistus 36
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että kansallisten 
oikeusjärjestelmien monimuotoisuutta
ajatellen johdonmukaisen kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja koskevan 
lähestymistavan puuttuminen EU:n 
tasolla saattaa heikentää kansalaisten ja 
yritysten oikeuksia ja antaa aihetta 
tällaisten oikeuksien epäyhtäläiselle 
täytäntöönpanolle;

4. huomauttaa, että kansallisten 
oikeusjärjestelmien monimuotoisuutta ja 
toissijaisuusperiaatetta ei saisi loukata 
luomalla yhtenäistä mallia, jota 
sovellettaisiin kaikissa erittäin 
monimutkaisissa ja toisistaan 
poikkeavissa Euroopan unionin 
oikeusperinteissä;

Or. en

Tarkistus 37
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että tämä tilanne johtaa 
huomattavaan epätasa-arvoon 
oikeussuojan saatavuudessa, mikä on 
vahingoksi sisämarkkinoille, kun 
kuluttajia ja yrityksiä kohdellaan eri 
tavalla niiden asuin- tai sijaintipaikasta 
riippuen;

5. painottaa, että oikeudenkäynnin kulkua 
koskevat säännökset kuuluvat 
jäsenvaltioiden toimivaltaan;

Or. de
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Tarkistus 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että tämä tilanne johtaa 
huomattavaan epätasa-arvoon oikeussuojan 
saatavuudessa, mikä on vahingoksi 
sisämarkkinoille, kun kuluttajia ja yrityksiä
kohdellaan eri tavalla niiden asuin- tai 
sijaintipaikasta riippuen;

5. painottaa, että tämä tilanne johtaa 
huomattavaan epätasa-arvoon oikeussuojan 
saatavuudessa, mikä on vahingoksi 
sisämarkkinoille, kun kuluttajia kohdellaan 
eri tavalla niiden asuinpaikasta riippuen;

Or. en

Tarkistus 39
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että tämä tilanne johtaa 
huomattavaan epätasa-arvoon 
oikeussuojan saatavuudessa, mikä on 
vahingoksi sisämarkkinoille, kun 
kuluttajia ja yrityksiä kohdellaan eri 
tavalla niiden asuin- tai sijaintipaikasta 
riippuen;

5. korostaa, että oikeusjärjestelmät ja 
siviiliprosesseja koskevat säännöt 
kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan ja 
että ne ovat huomattavan erilaisia, minkä 
takia yhteistä prosessia ei voida saada 
aikaan; katsoo, että sen sijaan olisi 
tuettava ryhmäkanteiden nojalla 
annettujen tuomioiden vastavuoroista 
tunnustamista;

Or. en

Tarkistus 40
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että tämä tilanne johtaa 
huomattavaan epätasa-arvoon oikeussuojan 
saatavuudessa, mikä on vahingoksi 
sisämarkkinoille, kun kuluttajia ja yrityksiä 
kohdellaan eri tavalla niiden asuin- tai 
sijaintipaikasta riippuen;

5. painottaa, että tämä tilanne johtaa 
huomattavaan epätasa-arvoon oikeussuojan 
saatavuudessa, mikä on vahingoksi 
sisämarkkinoille, kun kuluttajia ja 
yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä,
kohdellaan eri tavalla niiden asuin- tai 
sijaintipaikasta riippuen;

Or. lt

Tarkistus 41
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että Civil Consulting 
-ryhmän terveys- ja kuluttajansuoja-
asioiden pääosaston puolesta 
vuonna 2008 tekemän tutkimuksen 
(kollektiivisten oikeussuojamekanismien 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi 
EU:ssa) mukaan mikään EU:ssa 
olemassa olevista kollektiivisista 
oikeussuojamekanismeista ei ole 
aiheuttanut kohtuuttomia taloudellisia 
seurauksia kyseessä oleville yrityksille;

Or. en

Tarkistus 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että oikeusvarmuuden ja 
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selkeyden puute EU:n tasolla voi edistää 
kantajien tavoitehakuista 
tuomioistuinvalintaa, kun kantajat 
valitsevat suotuisinta ja/tai vähiten 
ankaraa lainsäädäntöä soveltavan 
tuomioistuimen, jolle he esittävät 
rajatylittäviä riitoja koskevan tapauksen;

Or. en

Tarkistus 43
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että useissa aiemmissa 
kuulemisissa on voitu tunnistaa 
olennaisia puutteita olemassa olevassa 
lainsäädäntökehyksessä ja sillä tavoin 
saada riittävä varmuus siitä, että 
tämänhetkisten puutteiden poistamiseksi 
kollektiivisissa oikeussuojajärjestelmissä 
tarvitaan EU:n toimenpiteitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 44
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että useissa aiemmissa 
kuulemisissa on voitu tunnistaa 
olennaisia puutteita olemassa olevassa 
lainsäädäntökehyksessä ja sillä tavoin 
saada riittävä varmuus siitä, että 
tämänhetkisten puutteiden poistamiseksi 
kollektiivisissa oikeussuojajärjestelmissä 

Poistetaan.
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tarvitaan EU:n toimenpiteitä;

Or. de

Tarkistus 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että useissa aiemmissa 
kuulemisissa on voitu tunnistaa olennaisia 
puutteita olemassa olevassa 
lainsäädäntökehyksessä ja sillä tavoin 
saada riittävä varmuus siitä, että
tämänhetkisten puutteiden poistamiseksi
kollektiivisissa oikeussuojajärjestelmissä 
tarvitaan EU:n toimenpiteitä;

6. uskoo, että aiemmissa kuulemisissa on 
voitu tunnistaa olemassa olevassa 
lainsäädäntökehyksessä etuja ja haittoja, 
mutta EU:n toimenpiteet kollektiivisissa 
oikeussuojajärjestelmissä eivät ole tulleet 
välttämättömiksi;

Or. de

Tarkistus 46
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että useissa aiemmissa 
kuulemisissa on voitu tunnistaa 
olennaisia puutteita olemassa olevassa 
lainsäädäntökehyksessä ja sillä tavoin 
saada riittävä varmuus siitä, että
tämänhetkisten puutteiden poistamiseksi 
kollektiivisissa oikeussuojajärjestelmissä 
tarvitaan EU:n toimenpiteitä;

6. uskoo, että aiemmat kuulemiset ovat 
tarjonneet riittävästi todisteita siitä, että
tämänhetkisten puutteiden poistamiseksi 
kollektiivisissa oikeussuojajärjestelmissä 
tarvitaan johdonmukaista EU:n laajuista 
lähestymistapaa, yhteisiä periaatteita ja 
aiempaa koordinoidumpaa toimintaa 
jäsenvaltioiden kesken;

Or. en
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Tarkistus 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. uskoo, että useissa aiemmissa 
kuulemisissa on voitu tunnistaa 
olennaisia puutteita olemassa olevassa 
lainsäädäntökehyksessä ja sillä tavoin 
saada riittävä varmuus siitä, että 
tämänhetkisten puutteiden poistamiseksi 
kollektiivisissa oikeussuojajärjestelmissä 
tarvitaan EU:n toimenpiteitä;

6. korostaa EU:n toiminnan lisäarvoa 
yhteisen kehyksen määrittelyssä 
kollektiivisten oikeussuojajärjestelmien 
alalla, kun otetaan huomioon nykyisten 
EU:n oikeudellisten välineiden puutteet ja 
tehokkuuden puute, kansallisen tason 
tilanteiden moninaisuus ja 
väärinkäytösten riski, joka sisältyy 
olemassa olevien kansallisten 
kollektiivisten oikeussuojajärjestelmien 
mahdolliseen kehittämiseen ja 
uudistamiseen ja/tai kollektiivisten 
oikeussuojajärjestelmien käyttöönottoon 
jäsenvaltioissa, joissa kyseisiä välineitä ei 
vielä ole;

Or. en

Tarkistus 48
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan 
soveltaa sekä kansallisissa että 
rajatylittävissä tapauksissa, kun otetaan 
huomioon EU:n oikeusperinne ja 27 
jäsenvaltion oikeusjärjestykset;

7. kehottaa siksi komissiota noudattamaan 
EU:n oikeusperinnettä ja 27 jäsenvaltion 
oikeusjärjestystä ja olemaan ryhtymättä 
enempiin toimiin ryhmäkannemenettelyn 
alalla;

Or. de
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Tarkistus 49
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan 
soveltaa sekä kansallisissa että 
rajatylittävissä tapauksissa, kun otetaan 
huomioon EU:n oikeusperinne ja 27 
jäsenvaltion oikeusjärjestykset;

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla luodaan 
EU:n laajuisia yhtenäisiä kollektiivisia 
oikeussuojamekanismeja 
kuluttajansuojan sekä kilpailun alalla ja 
joita voidaan soveltaa sekä kansallisissa 
että rajatylittävissä tapauksissa EU:n
oikeusperinteeseen ja 27 jäsenvaltion 
oikeusjärjestyksiin perustuvien yhteisten 
periaatteiden nojalla;

Or. en

Tarkistus 50
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan soveltaa 
sekä kansallisissa että rajatylittävissä 
tapauksissa, kun otetaan huomioon EU:n 
oikeusperinne ja 27 jäsenvaltion 
oikeusjärjestykset;

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
ehdotuksen, joka luo yleisiä kollektiivista 
oikeussuojamenettelyä koskevia 
periaatteita ja suojalausekkeita, joita 
voidaan soveltaa sekä kansallisissa että 
rajatylittävissä tapauksissa, kun otetaan 
huomioon EU:n oikeusperinne ja 27 
jäsenvaltion oikeusjärjestykset, ja jotka 
ovat Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
säädettyjen toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisia; 
kehottaa sisällyttämään ehdotukseen 
tapoja edistää yhteistyötä ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden 
välillä;
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Or. en

Tarkistus 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan soveltaa 
sekä kansallisissa että rajatylittävissä 
tapauksissa, kun otetaan huomioon EU:n 
oikeusperinne ja 27 jäsenvaltion 
oikeusjärjestykset;

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
ehdotuksen, ehkä myös 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita ja suojalausekkeita, 
joita voidaan soveltaa sekä kansallisissa 
että rajatylittävissä tapauksissa, kun otetaan 
huomioon EU:n oikeusperinne ja 27 
jäsenvaltion oikeusjärjestykset, ja jotka 
ovat Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
säädettyjen toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisia;

Or. en

Tarkistus 52
Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan 
soveltaa sekä kansallisissa että 
rajatylittävissä tapauksissa, kun otetaan 
huomioon EU:n oikeusperinne ja 27 
jäsenvaltion oikeusjärjestykset;

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
muun kuin lainsäädäntöaloitteen aiempaa 
paremman yhtenäisyyden takaamiseksi 
kansallisten kollektiivisten 
oikeussuojamenettelyjen välillä, kun 
otetaan huomioon EU:n oikeusperinne ja 
27 jäsenvaltion oikeusjärjestykset;

Or. en
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Tarkistus 53
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan 
soveltaa sekä kansallisissa että 
rajatylittävissä tapauksissa, kun otetaan 
huomioon EU:n oikeusperinne ja 27 
jäsenvaltion oikeusjärjestykset;

7. kehottaa siksi komissiota 
kunnioittamaan 27 jäsenvaltion 
oikeusjärjestyksiä ja olemaan ryhtymättä 
uusiin toimenpiteisiin EU:n laajuisen 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevan yhtenäisen mallin luomiseksi; 
kehottaa sen sijaan komissiota 
suosittelemaan suuntaviivoja 
vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun 
perustuvien ryhmäkanteiden ottamiseksi 
käyttöön, sillä ne voisivat olla hyödyllisiä 
ja kannustaa jäsenvaltioita kehittämään 
mahdollisuuksia, joita kansalliset 
tuomioistuimet antavat osapuolille, jotka 
haluavat käyttää kollektiivisia 
oikeussuojamenettelyjä; katsoo, että 
niiden joustavuus tarkoittaisi myös, että 
ne eivät aiheuttaisi ongelmia, joita on 
kollektiivisen oikeussuojamenettelyn 
kehittyneemmässä mekanismissa;

Or. en

Tarkistus 54
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan 
soveltaa sekä kansallisissa että 

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
muun kuin lainsäädäntöaloitteen aiempaa 
paremman yhtenäisyyden takaamiseksi 
kansallisten kollektiivisten 
oikeussuojamenettelyjen välillä, kun 
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rajatylittävissä tapauksissa, kun otetaan 
huomioon EU:n oikeusperinne ja 27 
jäsenvaltion oikeusjärjestykset;

otetaan huomioon EU:n oikeusperinne ja 
27 jäsenvaltion oikeusjärjestykset;

Or. en

Tarkistus 55
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan soveltaa 
sekä kansallisissa että rajatylittävissä 
tapauksissa, kun otetaan huomioon EU:n 
oikeusperinne ja 27 jäsenvaltion 
oikeusjärjestykset;

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan soveltaa 
rajatylittävissä tapauksissa, kun otetaan 
huomioon EU:n oikeusperinne ja 
27 jäsenvaltion oikeusjärjestykset;

Or. de

Tarkistus 56
Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan soveltaa 
sekä kansallisissa että rajatylittävissä 
tapauksissa, kun otetaan huomioon EU:n 
oikeusperinne ja 27 jäsenvaltion 
oikeusjärjestykset;

7. kehottaa siksi komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä 
kollektiivista oikeussuojamenettelyä 
koskevia periaatteita, joita voidaan soveltaa 
sekä kansallisissa että rajatylittävissä 
tapauksissa, kun otetaan huomioon EU:n 
oikeusperinne ja 27 jäsenvaltion 
oikeusjärjestykset; painottaa tähän 
liittyen, että kansalliset kokemukset 
kollektiivisista oikeussuojatoimista ovat 
korostaneet virheitä, joita on vältettävä, ja 
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hyviä käytäntöjä, joita on edistettävä, ja 
ovat siis nostaneet esiin merkitykselliset 
elementit, joita tarvitaan kollektiivisten 
oikeussuojatoimien tehokkaan 
mekanismin luomiseen Euroopan unionin 
tasolla;

Or. fr

Tarkistus 57
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että yhdenmukaistamisvauhti 
Euroopan tasolla myös kiihtyy, kun tietyt 
jäsenvaltiot harkitsevat mahdollisuuksia 
esitellä olennaisia, niiden kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevia 
uudistuksia;

8. painottaa, että jotkin jäsenvaltiot ovat 
harkinneet mahdollisuuksia esitellä 
olennaisia, niiden kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevia 
uudistuksia, ja tämä osoittaa, että ongelma 
voidaan hyvin ratkaista kansallisella 
tasolla;

Or. de

Tarkistus 58
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että yhdenmukaistamisvauhti 
Euroopan tasolla myös kiihtyy, kun tietyt 
jäsenvaltiot harkitsevat mahdollisuuksia 
esitellä olennaisia, niiden kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevia 
uudistuksia;

8. painottaa, että EU:n 
yhdenmukaistaminen vaikeutuu 
entisestään, koska kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevien 
uudistusten käyttöönotto joissakin 
jäsenvaltioissa osoittaa, että tätä 
ongelmaa ei voida ratkaista kansallisella 
tasolla;
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Or. en

Tarkistus 59
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että yhdenmukaistamisvauhti 
Euroopan tasolla myös kiihtyy, kun tietyt 
jäsenvaltiot harkitsevat mahdollisuuksia 
esitellä olennaisia, niiden kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevia 
uudistuksia;

8. painottaa, että yhdenmukaistamisvauhti
Euroopan tasolla myös kiihtyy, kun tietyt 
jäsenvaltiot harkitsevat mahdollisuuksia 
esitellä olennaisia, niiden kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevia 
uudistuksia ja kun muut jäsenvaltiot 
harkitsevat parhaillaan kollektiivisten 
oikeussuojajärjestelmien käyttöönottoa;

Or. fr

Tarkistus 60
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että yhdenmukaistamisvauhti
Euroopan tasolla myös kiihtyy, kun tietyt 
jäsenvaltiot harkitsevat mahdollisuuksia 
esitellä olennaisia, niiden kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevia 
uudistuksia;

8. painottaa, että koordinointivauhti
Euroopan tasolla myös kiihtyy, kun tietyt 
jäsenvaltiot harkitsevat mahdollisuuksia 
esitellä olennaisia, niiden kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevia 
uudistuksia;

Or. en

Tarkistus 61
Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että yhdenmukaistamisvauhti
Euroopan tasolla myös kiihtyy, kun tietyt 
jäsenvaltiot harkitsevat mahdollisuuksia 
esitellä olennaisia, niiden kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevia 
uudistuksia;

8. painottaa, että koordinointivauhti
Euroopan tasolla myös kiihtyy, kun tietyt 
jäsenvaltiot harkitsevat mahdollisuuksia 
esitellä olennaisia, niiden kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevia 
uudistuksia;

Or. en

Tarkistus 62
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että komission kollektiivista 
oikeussuojamenettelyä koskevaa nykyistä 
työtä voitaisiin laajentaa myös muille 
aloille, esimerkiksi 
tietosuojarikkomuksiin, 
rahoituspalveluihin, 
ympäristövahinkoihin, työoikeuksien 
rikkomuksiin tai syrjintätapauksiin;

Or. en

Tarkistus 63
Sylvana Rapti, Louis Grech

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että riitojen ratkaisuun 
aikaisessa vaiheessa on rohkaistava aina, 
kun se on mahdollista, ja 
oikeudenkäyntimenettely on nähtävä 
viimeisenä keinona;

9. korostaa, että riitojen ratkaisuun 
aikaisessa vaiheessa on rohkaistava aina, 
kun se on mahdollista, ja 
oikeudenkäyntimenettely on nähtävä 
viimeisenä keinona; korostaa, että 
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vaihtoehtoiset riidanratkaisumekanismit 
voivat tarjota osapuolille aiempaa 
nopeamman ja helpomman ratkaisun ja 
niillä voidaan täydentää oikeussuojaa; 
huomauttaa kuitenkin, että EU:n 
nykyisissä vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisujärjestelmissä on tällä 
hetkellä huomattavia – alakohtaisia ja 
maantieteellisiä – eroja;

Or. en

Tarkistus 64
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että riitojen ratkaisuun 
aikaisessa vaiheessa on rohkaistava aina, 
kun se on mahdollista, ja 
oikeudenkäyntimenettely on nähtävä 
viimeisenä keinona;

9. korostaa, että riitojen ratkaisuun 
aikaisessa vaiheessa kyseessä olevien 
osapuolten välisen vuoropuhelun avulla 
on rohkaistava aina, kun se on mahdollista; 
kehottaa yritysyhteisöä tunnustamaan, 
että joskus on sen parhaan edun mukaista 
ryhtyä vapaaehtoisiin aloitteisiin 
korvausten tosiasialliseksi maksamiseksi 
kuluttajille, jotta voidaan välttää 
oikeudenkäyntimenettelyjen aloittaminen;

Or. en

Tarkistus 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että riitojen ratkaisuun 
aikaisessa vaiheessa on rohkaistava aina, 
kun se on mahdollista, ja 

9. korostaa, että vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumekanismien käyttöä on 
rohkaistava voimakkaasti ja että 
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oikeudenkäyntimenettely on nähtävä 
viimeisenä keinona;

oikeudenkäyntimenettely on nähtävä 
viimeisenä keinona; korostaa, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisumekanismit 
ja kollektiivinen oikeussuojamenettely 
täydentävät toisiaan eivätkä sulje toisiaan 
pois ja että kollektiivisen 
oikeussuojamenettelyn käyttöönotto 
todennäköisesti edistää vaihtoehtoisten 
riidanratkaisujärjestelmien tehokkuutta 
toimimalla "oikeudellisena pelotteena";

Or. en

Tarkistus 66
Sylvana Rapti, Louis Grech

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. huomauttaa, että vaihtoehtoiset 
riidanratkaisumekanismit riippuvat usein 
elinkeinonharjoittajan 
yhteistyöhalukkuudesta, kun taas monilla 
vaihtoehtoista riidanratkaisua 
käsittelevillä tahoilla ei ole valmiuksia 
tarjota ryhmäkanteita koskevia 
menettelyjä; korostaa kuluttajille ja 
kansalaisille tarkoitettujen 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta 
20. toukokuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman tavoin, että tehokkaan 
oikeussuojajärjestelmän saatavuus toimisi 
osapuolille vahvana kannustimena sopia 
tuomioistuimen ulkopuolella, mikä 
todennäköisesti ratkaisisi huomattava 
määrän tapauksia, jolloin voitaisiin 
välttää oikeudenkäyntimenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 67
Hans-Peter Mayer
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Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. painottaa, että sen lisäksi, että 
yksilöllä on mahdollisuus 
henkilökohtaiseen kanteeseen, hänellä on 
oltava mahdollisuus esittää kanteensa 
ryhmäkanteen avulla; toteaa, että 
ryhmäkanne muodostuu useamman 
sellaisen kantajan yhteenliittymästä, jotka 
liittyvät aktiivisesti yhteen saman 
oikeudellisen rikkomuksen vuoksi 
esittääkseen yksittäiset vaatimukset 
yhteisenä vaatimuksena; toteaa, että 
ryhmäkanteen voi toimeksiannosta esittää 
joku kantajan etuja edustava laitos, 
yleisen edun nimissä toimiva yhteisö, 
asianajaja ja kuluttajajärjestö; 

Or. de

Tarkistus 68
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. korostaa, että vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumekanismien käyttöä on 
rohkaistava voimakkaasti ja että 
oikeudenkäyntimenettely on nähtävä 
viimeisenä keinona;

Or. en

Tarkistus 69
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
9 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 d. tunnustaa, että on vältettävä tiettyjä 
kollektiivisten oikeussuojamekanismien 
väärinkäytöksiä tai petoksellista käyttöä, 
joita on tapahtunut EU:n ulkopuolisissa 
maissa, erityisesti Yhdysvalloissa ja sen 
niin sanotussa 
joukkokannejärjestelmässä; korostaa 
kuitenkin, että todisteet niistä EU:n 
jäsenvaltioista, joissa on jo käytössä 
kollektiivisia oikeussuojamekanismeja, 
eivät tue sellaisia pelkoja 
oikeudenkäyntimenettelyjen 
väärinkäytöksistä tai kohtuuttomuudesta;

Or. en

Tarkistus 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. painottaa, että eurooppalaisen
ryhmäkannetta koskevan lähestymistavan
ei pidä antaa taloudellisia kannusteita 
perusteettomiin kollektiivisiin 
oikeussuojakeinoihin, ja sen on tarjottava 
tehokas suoja perusteettomia kanteita ja
suhteettomia yrityksille koituvia 
kustannuksia vastaan, erityisesti 
tämänhetkisen taloudellisen kriisin aikana;

10. painottaa, että eurooppalainen
ryhmäkannetta koskeva lähestymistapa 
sisältää luontaisen riskin luoda 
taloudellisia kannusteita perusteettomien 
kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
käyttämiseen, jotka aiheuttaisivat 
suhteettomia yrityksille koituvia 
kustannuksia, erityisesti tämänhetkisen 
taloudellisen kriisin aikana;

Or. de

Tarkistus 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
10 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10. painottaa, että eurooppalaisen 
ryhmäkannetta koskevan lähestymistavan 
ei pidä antaa taloudellisia kannusteita 
perusteettomiin kollektiivisiin 
oikeussuojakeinoihin, ja sen on tarjottava 
tehokas suoja perusteettomia kanteita ja 
suhteettomia yrityksille koituvia 
kustannuksia vastaan, erityisesti 
tämänhetkisen taloudellisen kriisin aikana;

10. painottaa, että eurooppalaisen 
ryhmäkannetta koskevan lähestymistavan 
ei pidä antaa taloudellisia kannusteita 
perusteettomiin kollektiivisiin 
oikeussuojakeinoihin, ja sen on tarjottava 
voimakas ja tehokas suoja perusteettomia 
kanteita ja suhteettomia yrityksille koituvia 
kustannuksia vastaan, erityisesti 
tämänhetkisen taloudellisen kriisin aikana;

Or. en

Tarkistus 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. painottaa, että tehokkaan kollektiivisen 
oikeussuojajärjestelmän on pystyttävä
tarjoamaan oikeudellisesti varmoja, 
tasapuolisia ja asianmukaisia tuomioita 
kohtuullisen ajan sisällä kaikkien 
osapuolten oikeuksia kunnioittaen;

11. painottaa, että kollektiivinen 
oikeussuojajärjestelmä ei yleensä pysty 
tarjoamaan oikeudellisesti varmoja, 
tasapuolisia ja asianmukaisia tuomioita 
kohtuullisen ajan sisällä kaikkien 
osapuolten oikeuksia kunnioittaen;

Or. de

Tarkistus 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. painottaa, että tehokkaan kollektiivisen 
oikeussuojajärjestelmän on pystyttävä 
tarjoamaan oikeudellisesti varmoja, 
tasapuolisia ja asianmukaisia tuomioita 

11. painottaa, että tehokkaan kollektiivisen 
oikeussuojajärjestelmän on pystyttävä 
tarjoamaan oikeudellisesti varmoja, 
tasapuolisia ja asianmukaisia tuomioita 
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kohtuullisen ajan sisällä kaikkien 
osapuolten oikeuksia kunnioittaen;

kohtuullisen ajan sisällä kaikkien 
osapuolten oikeuksia kunnioittaen; katsoo, 
että EU:n kollektiivista 
oikeussuojamenettelyä koskevan 
lähestymistavan on sisällettävä 
mahdollisuus esittää valitus 
tuomioistuimen päätöksestä tietyssä 
määräajassa;

Or. en

Tarkistus 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että oikeudenkäyntiin 
rohkaisevat menettelyt, kuten rankaisevat 
vahingonkorvaukset, ehdolliset palkkiot, 
rajoitusten puuttuminen asianosaisten 
edustamiselta ja kohtuuttomat 
vahingonkorvaukset eivät ole Euroopan 
unionin oikeusperinteen mukaisia ja siksi 
niitä on vältettävä;

12. korostaa, että oikeudenkäyntiin 
rohkaisevat menettelyt, kuten rankaisevat 
vahingonkorvaukset, ehdolliset palkkiot, 
rajoitusten puuttuminen asianosaisten 
edustamiselta ja kohtuuttomat 
vahingonkorvaukset eivät ole Euroopan 
unionin oikeusperinteen mukaisia ja siksi 
niitä täytyy joka tapauksessa välttää;

Or. de

Tarkistus 75
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että oikeudenkäyntiin 
rohkaisevat menettelyt, kuten rankaisevat 
vahingonkorvaukset, ehdolliset palkkiot, 
rajoitusten puuttuminen asianosaisten 
edustamiselta ja kohtuuttomat 
vahingonkorvaukset eivät ole Euroopan 

12. korostaa, että kollektiivisia 
oikeussuojatoimia koskevan 
eurooppalaisen lähestymistavan on 
ehdottomasti suljettava ulkopuolelle tietyt 
käytännöt, jotka suosivat riita-
asiamenettelyjä, jotka ovat otollisia 
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unionin oikeusperinteen mukaisia ja siksi 
niitä on vältettävä;

poikkeamille eivätkä ole Euroopan 
unionin oikeusperinteen mukaisia: näitä 
ovat mahdollisuus määrätä niin 
kutsuttuja rankaisevia 
vahingonkorvauksia, sillä ne ovat 
suhteettomia koettuun vahinkoon nähden, 
asianajajien palkkioiden määrittäminen 
kanteen tuloksen mukaan tai rajoitusten 
puuttuminen asianosaisten edustamiselta;

Or. fr

Tarkistus 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että oikeudenkäyntiin 
rohkaisevat menettelyt, kuten rankaisevat 
vahingonkorvaukset, ehdolliset palkkiot, 
rajoitusten puuttuminen asianosaisten 
edustamiselta ja kohtuuttomat 
vahingonkorvaukset eivät ole Euroopan 
unionin oikeusperinteen mukaisia ja siksi 
niitä on vältettävä;

12. korostaa, että oikeudenkäyntiin 
rohkaisevat menettelyt, kuten rankaisevat 
vahingonkorvaukset, ehdolliset palkkiot, 
kolmannen osapuolen rahoitus, 
tuomioistuimessa edustavien tahojen 
valvonnan puuttuminen, 
osallistumattomuuden periaate, 
asianajajien mahdollisuus yrittää 
vaikuttaa mahdollisiin uhreihin ja 
oikeudenkäyntiä edeltävä menettely, 
jonka aikana hankitaan todistusaineistoa,
eivät ole Euroopan unionin oikeusperinteen 
mukaisia ja siksi ne on torjuttava;

Or. en

Tarkistus 77
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
12 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että oikeudenkäyntiin 
rohkaisevat menettelyt, kuten rankaisevat 
vahingonkorvaukset, ehdolliset palkkiot, 
rajoitusten puuttuminen asianosaisten 
edustamiselta ja kohtuuttomat 
vahingonkorvaukset eivät ole Euroopan 
unionin oikeusperinteen mukaisia ja siksi 
niitä on vältettävä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 78
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. korostaa, että järjestelmän 
tehokkuuden takaamiseksi ja 
mahdollisten väärinkäytösten 
välttämiseksi EU:n kollektiivista 
oikeussuojamenettelyä koskevan 
lähestymistavan pitäisi sisältää 
ainoastaan kansallisella tasolla 
asianmukaisesti tunnustettujen tahojen 
(julkisten viranomaisten, kuten 
oikeusasiamiesten tai kuluttajajärjestöjen) 
edustaminen; kehottaa komissiota 
määrittämään yhteiset kriteerit, jotka 
kuluttajajärjestöjen on täytettävä 
voidakseen toimia edustajana oikeudessa 
tavoitehakuisen tuomioistuinvalinnan 
välttämiseksi; korostaa, että kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten pitäisi olla 
vastuussa sen tarkistamisesta, että 
kuluttajajärjestöt noudattavat kyseisiä 
kriteerejä;

Or. en
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Tarkistus 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
12 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 b. korostaa, että kollektiivista 
oikeussuojamenettelyä koskeva EU:n 
lähestymistapa on rakennettava 
osallistumisperiaatteelle, jossa uhrit 
määritetään selkeästi ja jossa he 
osallistuvat menettelyyn vain, jos he 
ilmaisevat yksiselitteisesti halunsa sen 
tekemiseen, mahdollisten väärinkäytösten 
välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 80
Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. painottaa, että kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen tehokkuus edellyttää 
sitä, että yleisen edun nimissä toimiva taho 
(esim. oikeusasiamies tai kuluttaja- tai 
ammattijärjestö) voi ajaa toisesta 
jäsenvaltiosta tulevien vahinkoa 
kärsineiden etuja, ja edustaa heitä sekä 
tuomioistuimessa että tuomioistuimen 
ulkopuolella tapahtuvissa 
riidanratkaisumenettelyissä;

13. painottaa, että kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen tehokkuus edellyttää 
sitä, että yleisen edun nimissä toimiva taho 
(esim. oikeusasiamies tai kuluttaja- tai 
ammattijärjestö) voi ajaa toisesta 
jäsenvaltiosta tulevien vahinkoa 
kärsineiden etuja, ja edustaa heitä sekä 
tuomioistuimessa että tuomioistuimen 
ulkopuolella tapahtuvissa 
riidanratkaisumenettelyissä; katsoo, että 
yleisen edun nimissä toimivan tahon olisi 
myös annettava edustaa kaikkia uhreja 
huolimatta siitä, ovatko he olleet mukana 
menettelyn alusta asti vai eivät;

Or. fr



AM\873429FI.doc 41/62 PE469.826v01-00

FI

Tarkistus 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. painottaa, että kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen tehokkuus edellyttää 
sitä, että yleisen edun nimissä toimiva 
taho (esim. oikeusasiamies tai kuluttaja-
tai ammattijärjestö) voi ajaa toisesta 
jäsenvaltiosta tulevien vahinkoa 
kärsineiden etuja, ja edustaa heitä sekä 
tuomioistuimessa että tuomioistuimen 
ulkopuolella tapahtuvissa 
riidanratkaisumenettelyissä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. painottaa, että kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen tehokkuus edellyttää 
sitä, että yleisen edun nimissä toimiva 
taho (esim. oikeusasiamies tai kuluttaja-
tai ammattijärjestö) voi ajaa toisesta 
jäsenvaltiosta tulevien vahinkoa 
kärsineiden etuja, ja edustaa heitä sekä 
tuomioistuimessa että tuomioistuimen 
ulkopuolella tapahtuvissa 
riidanratkaisumenettelyissä;

13. korostaa, että rajatylittävien riitojen 
tapauksessa edustavan tahon (julkisen 
viranomaisen tai valtuutetun 
kuluttajajärjestön) pitäisi voida edustaa 
toisesta jäsenvaltiosta tulevia uhreja, jotka 
ovat liittyneet kollektiiviseen 
oikeussuojamenettelyyn, ja niiden pitäisi 
myös voida ajaa niiden uhrien asiaa, jotka 
liittyvät kollektiiviseen 
oikeussuojamenettelyyn toisessa 
jäsenvaltiossa;

Or. en



PE469.826v01-00 42/62 AM\873429FI.doc

FI

Tarkistus 83
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. painottaa, että kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen tehokkuus edellyttää 
sitä, että yleisen edun nimissä toimiva taho 
(esim. oikeusasiamies tai kuluttaja- tai 
ammattijärjestö) voi ajaa toisesta 
jäsenvaltiosta tulevien vahinkoa 
kärsineiden etuja, ja edustaa heitä sekä 
tuomioistuimessa että tuomioistuimen 
ulkopuolella tapahtuvissa 
riidanratkaisumenettelyissä;

13. painottaa, että kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen tehokkuus edellyttää 
sitä, että yleisen edun nimissä toimiva taho 
voi ajaa toisesta jäsenvaltiosta tulevien 
vahinkoa kärsineiden etuja, ja edustaa heitä 
sekä tuomioistuimessa että tuomioistuimen 
ulkopuolella tapahtuvissa 
riidanratkaisumenettelyissä; korostaa, että 
sen osalta vain tähän tarkoitukseen
erityisesti nimettyjen järjestöjen, kuten 
oikeusasiamiesten, kuluttaja- tai 
ammattijärjestöjen, pitäisi antaa edustaa 
uhreja oikeusmenettelyissä;

Or. en

Tarkistus 84
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. painottaa, että kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen tehokkuus edellyttää 
sitä, että yleisen edun nimissä toimiva taho 
(esim. oikeusasiamies tai kuluttaja- tai 
ammattijärjestö) voi ajaa toisesta 
jäsenvaltiosta tulevien vahinkoa 
kärsineiden etuja, ja edustaa heitä sekä 
tuomioistuimessa että tuomioistuimen 
ulkopuolella tapahtuvissa 
riidanratkaisumenettelyissä;

13. painottaa, että kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen tehokkuus 
puolustettaessa oikeuksia, joita on 
loukattu samalla lainvastaisella teolla, ja 
vaateiden perustuessa samoihin 
tosiasioihin ja oikeudellisiin näkökohtiin
edellyttää sitä, että yleisen edun nimissä 
toimiva taho (esim. oikeusasiamies tai 
kuluttaja- tai ammattijärjestö) voi ajaa 
toisesta jäsenvaltiosta tulevien vahinkoa 
kärsineiden etuja, ja edustaa heitä sekä 
tuomioistuimessa että tuomioistuimen 
ulkopuolella tapahtuvissa 
riidanratkaisumenettelyissä;
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Or. lt

Tarkistus 85
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. tunnustaa, että kollektiivisen 
oikeussuojärjestelmän tärkeä osa on 
valinta osallistumis- ja 
osallistumattomuusmenetelmän välillä; 
tiedostaa, että kuluttajajärjestöt katsovat, 
että osallistumisjärjestelmät ovat raskaita 
ja kalliita niihin sisältyvän valmistelutyön, 
esimerkiksi kuluttajien määrittämisen, 
kunkin tapauksen tosiasioiden 
vahvistamisen sekä asian ajamisen ja 
kunkin kantajan kanssa käydyn 
yhteydenpidon vuoksi, sillä ne voivat 
aiheuttaa myös ongelmia osallistuvien 
kuluttajien riittävän suuren määrän 
saamisessa menettelyn tehokkuutta 
koskevan epävarmuuden tai 
tiedonpuutteen takia;

Or. en

Tarkistus 86
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
13 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 b. huomauttaa, että 
osallistumismenettelyssä tuomioistuin 
voisi ratkaista kyseiset ongelmat 
antamalla kuluttajien liittyä 
ryhmäkanteeseen sen jälkeen, kun 
testitapauksessa on annettu tuomio, ja 
sallimalla tuomion soveltamisen kaikkiin 



PE469.826v01-00 44/62 AM\873429FI.doc

FI

uhreihin;

Or. en

Tarkistus 87
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
13 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 c. korostaa myös, että 
osallistumattomuusratkaisut voivat 
lieventää monia kyseisistä ongelmista, 
vaikka jotkin sidosryhmät suhtautuvat 
niihin kielteisesti, koska arvioidaan, että 
ne saattavat kannustaa kohtuuttomiin 
oikeudenkäyntimenettelyihin, joita on 
koettu joissakin EU:n ulkopuolisissa 
oikeusjärjestelmissä; panee merkille, että 
niissä jäsenvaltioissa, joissa on käytössä 
osallistumattomuusjärjestelmiä, 
ryhmäkanteet ovat osoittautuneet 
tehokkaammaksi ja mahdollistaneet 
kuluttajien suuremman osallistumisen 
johtamatta kohtuuttomiin 
oikeudenkäyntimenettelyihin; kehottaa 
komissiota takaamaan, että kyseisen 
mekanismin käyttöönotolla estettäisiin 
uhrien muu kuin vapaaehtoinen 
osallistuminen ryhmäkanteeseen ja että se 
ei rajoittaisi yksittäistä oikeutta 
oikeussuojan saatavuuteen;

Or. en

Tarkistus 88
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
13 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

13 d. kehottaa komissiota harkitsemaan 
vaihtoehtoisesti järjestelmää, jossa 
mahdollisimmat monet uhrit voisivat 
hakea korvausta ja jossa samalla 
kunnioitettaisiin nykyisiä kansallisia 
järjestelmiä 
(osallistuminen/osallistumattomuus) 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti; 
korostaa, että ryhmäkanteisiin 
osallistumisen alhaista osallistumisastetta 
olisi vältettävä, koska se johtaa 
tilanteisiin, joissa vahinkoa kärsineet 
uhrit eivät saa korvausta ja joissa 
velvollisuuksiaan laiminlyövät 
elinkeinonharjoittajat pystyvät 
säilyttämään lainvastaiset voittonsa 
kuluttajien ja oikeudenmukaisten 
elinkeinonharjoittajien kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 89
Toine Manders

Lausuntoluonnos
13 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 e. katsoo, että käytössä pitäisi olla 
ryhmäkanteeseen osallistumista koskeva 
järjestelmä ("opt-in"-järjestelmä), jossa 
kuluttajien olisi ilmoittauduttava itse 
edustavalle taholle voidakseen saada 
korvausta, jotta estetään se, että kuluttajia 
edustetaan automaattisesti ilman, että he 
ovat tietoisia asiasta;

Or. nl
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Tarkistus 90
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. puolustaa tuomioistuimen keskeistä 
asemaa päätettäessä kanteiden 
hyväksyttävyydestä, kantajan 
edustavuudesta ja valvottaessa kuluttajille 
tiedottamisen tapoja;

14. puolustaa oikeuden keskeistä asemaa 
päätettäessä kanteiden hyväksyttävyydestä, 
kantajan edustavuudesta ja valvottaessa 
kuluttajille tiedottamisen tapoja;

Or. de

Tarkistus 91
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. puolustaa tuomioistuimen keskeistä 
asemaa päätettäessä kanteiden 
hyväksyttävyydestä, kantajan 
edustavuudesta ja valvottaessa kuluttajille 
tiedottamisen tapoja;

14. puolustaa tuomioistuimen keskeistä 
asemaa päätettäessä kanteiden 
hyväksyttävyydestä ja kantajan 
edustavuudesta, jotta voidaan varmistaa 
sekä unionin kansalaisille että yrityksille, 
että ainoastaan perustellut kanteet 
käsitellään, ja taata oikeudenmukainen 
tasapaino väärin perustein esitettyjen 
kanteiden estämisen ja oikeussuojan 
tehokkaan saatavuuden suojelun välillä;

Or. fr

Tarkistus 92
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
14 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

14. puolustaa tuomioistuimen keskeistä 
asemaa päätettäessä kanteiden 
hyväksyttävyydestä, kantajan 
edustavuudesta ja valvottaessa kuluttajille 
tiedottamisen tapoja;

14. puolustaa tuomioistuimen keskeistä 
asemaa ja huomattavaa harkintavaltaa 
päätettäessä kanteiden hyväksyttävyydestä, 
kantajan edustavuudesta ja valvottaessa 
kuluttajille tiedottamisen tapoja;

Or. lt

Tarkistus 93
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. painottaa, että kuluttajat osallistuvat 
ryhmäkanteeseen ainoastaan heidän 
nimenomaisesta toiveestaan ja että heiltä 
ei saa kieltää henkilökohtaisten kanteiden 
esittämistä;

Or. de

Tarkistus 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. on sitä mieltä, että tuomarin on myös 
määriteltävä, miten vahingonkorvaus 
järjestetään, ja tarkistettava, että 
rahoitusjärjestelyt ovat oikeudenmukaisia; 
painottaa, että tuomioistuimen 
valvontajärjestelmät ja 
suhteellisuusvaatimukset suojaisivat 
vastaajia järjestelmään liittyviltä 
väärinkäytöksiltä;

15. on sitä mieltä, että tuomarin on myös 
määriteltävä, miten vahingonkorvaus 
järjestetään, ja tarkistettava, että 
rahoitusjärjestelyt ovat oikeudenmukaisia; 
painottaa, että tuomioistuimen 
valvontajärjestelmien ja 
suhteellisuusvaatimusten täytyy suojata 
vastaajia järjestelmään liittyviltä 
väärinkäytöksiltä;
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Or. de

Tarkistus 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. on sitä mieltä, että tuomarin on myös 
määriteltävä, miten vahingonkorvaus 
järjestetään, ja tarkistettava, että 
rahoitusjärjestelyt ovat oikeudenmukaisia; 
painottaa, että tuomioistuimen 
valvontajärjestelmät ja 
suhteellisuusvaatimukset suojaisivat 
vastaajia järjestelmään liittyviltä 
väärinkäytöksiltä;

15. on sitä mieltä, että tuomioistuimen on 
myös taattava, että vahingonkorvaus 
jaetaan oikeudenmukaisesti, ja 
tarkistettava, että rahoitusjärjestelyt ovat 
oikeudenmukaisia; painottaa, että 
tuomioistuimen valvontajärjestelmät ja 
suhteellisuusvaatimukset suojaisivat 
vastaajia järjestelmään liittyviltä 
väärinkäytöksiltä;

Or. en

Tarkistus 96
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. on sitä mieltä, että tuomarin on myös 
määriteltävä, miten vahingonkorvaus 
järjestetään, ja tarkistettava, että 
rahoitusjärjestelyt ovat oikeudenmukaisia; 
painottaa, että tuomioistuimen 
valvontajärjestelmät ja 
suhteellisuusvaatimukset suojaisivat
vastaajia järjestelmään liittyviltä 
väärinkäytöksiltä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 97
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. tunnustaa "häviäjä maksaa" 
-periaatteen merkityksen keinona estää 
mahdollisia väärinkäytöksiä EU:n 
laajuisessa kollektiivisessa 
oikeussuojamekanismissa; korostaa, että 
tarvittavat suojalausekkeet 
perusteettomien kanteiden estämiseksi, 
kuten se, että kantajia edustavat yleisen 
edun puolesta toimivat valtuutetut tahot, 
tai suhteellisuusperiaate uhreille 
maksettavan korvauksen osalta ovat 
takuita, joilla voitaisiin perustella tämän 
periaatteen riittävää mukautusta siten, 
että tuomarin annetaan vähentää oman 
harkintansa mukaan häviävän osapuolen 
maksettavia oikeudenkäyntikuluja;

Or. en

Tarkistus 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
15 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 b. korostaa, että on kunnioitettava 
häviäjä maksaa -periaatetta, jonka 
mukaan häviävä osapuoli maksaa 
oikeudenkäynnin kustannukset, 
perusteettomien kanteiden yleistymisen 
estämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 99
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että kollektiivisista 
oikeussuojatoimista saatavalla tiedolla on 
menettelyn tehokkuuden kannalta tärkeä 
rooli, sillä kuluttajien on saatava tietää, että 
muutkin ovat joutuneet kärsimään samasta 
laittomasta käytännöstä ja että sitä vastaan 
on nostettu ryhmäkanne; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
mahdollisimman moni vääryyttä kärsinyt 
kansalainen saa tietää tulleensa 
väärinkäytöksen uhriksi, etenkin jos 
väärinkäytöksen uhrit asuvat useammassa 
jäsenvaltiossa;

16. korostaa, että kollektiivisia 
oikeussuojatoimia koskevien tietojen 
antamisella on menettelyn tehokkuuden ja 
esteettömyyden kannalta tärkeä rooli, sillä 
kuluttajien on saatava tietää, että muutkin 
ovat joutuneet kärsimään samasta 
laittomasta käytännöstä ja että sitä vastaan
on nostettu ryhmäkanne, myös toisessa 
jäsenvaltiossa; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
mahdollisimman moni vääryyttä kärsinyt 
kansalainen saa tietää tulleensa 
väärinkäytöksen uhriksi ja että 
kansalaisille tiedotetaan heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, 
etenkin jos väärinkäytöksen uhrit asuvat 
useammassa jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 100
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että kollektiivisista 
oikeussuojatoimista saatavalla tiedolla on 
menettelyn tehokkuuden kannalta tärkeä 
rooli, sillä kuluttajien on saatava tietää, että 
muutkin ovat joutuneet kärsimään samasta 
laittomasta käytännöstä ja että sitä vastaan 
on nostettu ryhmäkanne; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 

16. korostaa, että kollektiivisia 
oikeussuojatoimia koskevien tietojen 
antamisella on menettelyn tehokkuuden ja 
esteettömyyden kannalta tärkeä rooli, sillä 
kuluttajien on saatava tietää, että muutkin 
ovat joutuneet kärsimään samasta 
laittomasta käytännöstä ja että sitä vastaan 
on nostettu ryhmäkanne, myös toisessa 
jäsenvaltiossa; kehottaa kaikkia 
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mahdollisimman moni vääryyttä kärsinyt 
kansalainen saa tietää tulleensa 
väärinkäytöksen uhriksi, etenkin jos 
väärinkäytöksen uhrit asuvat useammassa 
jäsenvaltiossa;

jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
mahdollisimman moni vääryyttä kärsinyt 
kansalainen saa tietää tulleensa 
väärinkäytöksen uhriksi ja että 
kansalaisille tiedotetaan heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, 
etenkin jos väärinkäytöksen uhrit asuvat 
useammassa jäsenvaltiossa; korostaa, että 
kuluttajajärjestöjen pitäisi tehdä sekä 
kansallisella tasolla että EU:n tasolla 
osuutensa tietojen tarjoamisessa 
jäsenilleen koko EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 101
Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että kollektiivisista 
oikeussuojatoimista saatavalla tiedolla on 
menettelyn tehokkuuden kannalta tärkeä 
rooli, sillä kuluttajien on saatava tietää, että 
muutkin ovat joutuneet kärsimään samasta 
laittomasta käytännöstä ja että sitä vastaan 
on nostettu ryhmäkanne; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
mahdollisimman moni vääryyttä kärsinyt 
kansalainen saa tietää tulleensa 
väärinkäytöksen uhriksi, etenkin jos 
väärinkäytöksen uhrit asuvat useammassa 
jäsenvaltiossa;

16. korostaa, että kollektiivisista 
oikeussuojatoimista saatavalla tiedolla on 
menettelyn tehokkuuden kannalta tärkeä 
rooli, sillä kuluttajien on saatava tietää, että 
muutkin ovat joutuneet kärsimään samasta 
laittomasta käytännöstä ja että sitä vastaan 
on nostettu ryhmäkanne; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita 
mekanismeja ja johdonmukaisia 
rahoituskeinoja, joilla varmistetaan, että 
mahdollisimman moni vääryyttä kärsinyt 
kansalainen saa tietää tulleensa 
väärinkäytöksen uhriksi, etenkin jos 
väärinkäytöksen uhrit asuvat useammassa 
jäsenvaltiossa; painottaa tämän vuoksi 
keskeistä asemaa, joka 
kuluttajajärjestöillä ja eurooppalaisilla 
kuluttajakeskuksilla voi olla tiedon 
välittämisessä suurelle joukolle, erityisesti 
heikoimmassa asemassa oleville 
kuluttajille;
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Or. fr

Tarkistus 102
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. korostaa, että kollektiivisista 
oikeussuojatoimista saatavalla tiedolla on 
menettelyn tehokkuuden kannalta tärkeä 
rooli, sillä kuluttajien on saatava tietää, että 
muutkin ovat joutuneet kärsimään samasta 
laittomasta käytännöstä ja että sitä vastaan 
on nostettu ryhmäkanne; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
mahdollisimman moni vääryyttä kärsinyt 
kansalainen saa tietää tulleensa 
väärinkäytöksen uhriksi, etenkin jos 
väärinkäytöksen uhrit asuvat useammassa 
jäsenvaltiossa;

16. korostaa, että kollektiivisista 
oikeussuojatoimista saatavalla tiedolla on 
menettelyn tehokkuuden kannalta tärkeä 
rooli, sillä kuluttajien on saatava tietää, että 
muutkin ovat joutuneet kärsimään samasta 
laittomasta käytännöstä ja että sitä vastaan 
on nostettu ryhmäkanne; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
mahdollisimman moni vääryyttä kärsinyt 
kansalainen saa tietää tulleensa 
väärinkäytöksen uhriksi, etenkin jos 
väärinkäytöksen uhrit asuvat useammassa 
jäsenvaltiossa, mutta välttäen 
vahingoittamasta turhaan kyseisen 
osapuolen mainetta, jotta noudatettaisiin 
moitteettomasti syyttömyysolettamaa;

Or. fr

Tarkistus 103
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. ehdottaa, että ryhmäkanteiden 
ajamiseen valtuutettujen tahojen 
yhteistyön helpottamiseksi erityisesti 
rajatylittävissä tapauksissa olisi 
perustettava EU:n laajuinen online-
rekisteri käynnistetyistä ja meneillään 
olevista tapauksista; korostaa, että 
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tällainen yksi eurooppalainen ikkuna olisi 
hyödyllinen väline, jonka avulla 
valtuutetut tahot, jotka aikovat ryhtyä 
kollektiiviseen oikeussuojamenettelyyn, 
voisivat havaita, onko toisessa 
jäsenvaltiossa käynnistetty samanlainen 
kanne; korostaa parhaiden käytäntöjen 
vaihdon ja parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden soveltamisen 
merkitystä tietojen vaihdon, järjestämisen 
ja ryhmittelyn helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset 
oikeussuojatoimet olisivat käytännössä 
mahdollisia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävien 
rahoitusmekanismien saatavuus; 
painottaa, että julkisten viranomaisten on 
kieltäydyttävä osoittamasta varoja 
perustelemattomille kanteille;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 105
Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset 
oikeussuojatoimet olisivat käytännössä 
mahdollisia, jäsenvaltioiden on 

Poistetaan.
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varmistettava riittävien 
rahoitusmekanismien saatavuus; 
painottaa, että julkisten viranomaisten on 
kieltäydyttävä osoittamasta varoja 
perustelemattomille kanteille;

Or. en

Tarkistus 106
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset 
oikeussuojatoimet olisivat käytännössä 
mahdollisia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävien 
rahoitusmekanismien saatavuus; 
painottaa, että julkisten viranomaisten on 
kieltäydyttävä osoittamasta varoja 
perustelemattomille kanteille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 107
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset 
oikeussuojatoimet olisivat käytännössä 
mahdollisia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävien 
rahoitusmekanismien saatavuus; 
painottaa, että julkisten viranomaisten on 
kieltäydyttävä osoittamasta varoja 
perustelemattomille kanteille;

17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset 
oikeussuojatoimet olisivat käytännössä 
mahdollisia, ja koska jotkin 
kuluttajajärjestöt eivät välttämättä pysty 
ajamaan ryhmäkanteita resurssien 
puutteen takia, komission olisi selvitettävä 
ryhmäkanteen rahoitusta siten, että sillä 
ei vääristetä sopimusvapautta, vapaata 
kilpailua ja sisämarkkinoiden periaatteita;
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Or. en

Tarkistus 108
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset 
oikeussuojatoimet olisivat käytännössä 
mahdollisia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävien
rahoitusmekanismien saatavuus; 
painottaa, että julkisten viranomaisten on 
kieltäydyttävä osoittamasta varoja 
perustelemattomille kanteille;

17. vakuuttaa, että ryhmäkanteiden 
toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen on 
perustuttava kustannuksia ja maksuja 
koskeviin kansallisiin sääntöihin 
väärinkäytön välttämiseksi ja että 
jäsenvaltiot eivät saisi myöntää erillistä 
rahoitusta; painottaa, että voimassa oleva 
periaate, jonka mukaan hävinnyt osapuoli 
vastaa kustannuksista, on säilytettävä;

Or. de

Tarkistus 109
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset 
oikeussuojatoimet olisivat käytännössä 
mahdollisia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävien 
rahoitusmekanismien saatavuus; painottaa, 
että julkisten viranomaisten on 
kieltäydyttävä osoittamasta varoja 
perustelemattomille kanteille;

17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset 
oikeussuojatoimet olisivat käytännössä 
mahdollisia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävien 
rahoitusmekanismien saatavuus ja että ne 
on suunniteltu siten, että ne yhtäältä eivät 
rohkaise perusteettomien kanteiden 
laatimiseen, ja toisaalta kansalaisilta ja 
yrityksiltä, erityisesti pk-yrityksiltä, ei 
evätä pääsyä oikeuteen riittävien varojen 
puutteen vuoksi; 

Or. fr
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Tarkistus 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset 
oikeussuojatoimet olisivat käytännössä 
mahdollisia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävien 
rahoitusmekanismien saatavuus; painottaa, 
että julkisten viranomaisten on 
kieltäydyttävä osoittamasta varoja 
perustelemattomille kanteille;

17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset 
oikeussuojatoimet olisivat käytännössä 
mahdollisia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävien 
rahoitusmekanismien saatavuus; painottaa, 
että julkisten viranomaisten on 
kieltäydyttävä osoittamasta varoja 
perustelemattomille kanteille; ehdottaa, 
että komissio tutkisi mahdollisuutta luoda 
rahasto, jota rahoitetaan tietyllä 
prosenttiosuudella sakoista, joita julkiset 
viranomaiset ovat määränneet EU:n 
kilpailulainsäädäntöä rikkovista 
käytännöistä; ehdottaa, että kyseistä 
rahastoa käytettäisiin sitten rahoittamaan 
kollektiivisia oikeussuojamenettelyjä, kun 
edustavalla taholla ei ole varaa asian 
viemiseen oikeuteen;

Or. en

Tarkistus 111
Sylvana Rapti

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
perusteellisesti mahdollisuutta luoda 
EU:n rahasto, jota rahoitettaisiin 
osuudella sakoista, joita on määrätty 
EU:n kilpailulainsäädäntöä rikkoneille 
yrityksille; ehdottaa, että kyseistä rahastoa 
voitaisiin käyttää kattamaan sellaisten 
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rajatylittävien ryhmäkanteiden 
kustannukset, joissa on eurooppalainen 
ulottuvuus, edellyttäen, että edustava taho 
todistaa, että varoja käytetään kyseiseen 
tarkoitukseen; kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan vastaavien rahastojen 
perustamista kansallisella tasolla ja 
käyttämään tuloja, jotka saadaan niiden 
julkisten viranomaisten määräämistä 
sakoista; korostaa, että kyseisellä 
vaihtoehdolla tarjottaisiin täydentäviä 
varoja petoksellisen käytöksen 
torjumiseksi mutta että se olisi myös 
oikeudenmukainen tapa rahoittaa 
kuluttajien kollektiivista oikeussuojaa, 
koska osa sakoista palautuisi epäsuorasti 
uhreille;

Or. en

Tarkistus 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
17 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 b. katsoo, että korvauksia ei voida 
missään tapauksessa käyttää 
rahoittamaan kollektiivisia 
oikeussuojamenettelyjä, koska vain 
kantajien todella kärsimät vahingot on 
korvattava;

Or. en

Tarkistus 113
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
17 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

17 c. korostaa, että kolmansien 
osapuolien rahoitusta on vältettävä 
väärinkäytösten ja 
"oikeudenkäyntimarkkinoiden" luomisen 
välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. on tietoinen siitä, että jotkut 
kuluttajajärjestöt voivat olla 
kykenemättömiä ryhtymään kollektiivisiin 
oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, 
ja siksi olisi otettava käyttöön 
oikeudenmukainen 
oikeudenkäyntikuluista vastaava 
järjestelmä, sillä ilman riittävää 
rahoitusta vain hyvin harvoissa 
tapauksissa nostetaan kanne.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 115
Wim van de Camp

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. on tietoinen siitä, että jotkut 
kuluttajajärjestöt voivat olla 
kykenemättömiä ryhtymään kollektiivisiin 
oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, 

Poistetaan.
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ja siksi olisi otettava käyttöön 
oikeudenmukainen 
oikeudenkäyntikuluista vastaava 
järjestelmä, sillä ilman riittävää 
rahoitusta vain hyvin harvoissa 
tapauksissa nostetaan kanne.

Or. en

Tarkistus 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. on tietoinen siitä, että jotkut 
kuluttajajärjestöt voivat olla 
kykenemättömiä ryhtymään kollektiivisiin 
oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, 
ja siksi olisi otettava käyttöön 
oikeudenmukainen 
oikeudenkäyntikuluista vastaava 
järjestelmä, sillä ilman riittävää 
rahoitusta vain hyvin harvoissa 
tapauksissa nostetaan kanne.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 117
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. on tietoinen siitä, että jotkut 
kuluttajajärjestöt voivat olla 
kykenemättömiä ryhtymään kollektiivisiin 
oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, 
ja siksi olisi otettava käyttöön 
oikeudenmukainen 

Poistetaan.
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oikeudenkäyntikuluista vastaava 
järjestelmä, sillä ilman riittävää 
rahoitusta vain hyvin harvoissa 
tapauksissa nostetaan kanne.

Or. en

Tarkistus 118
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. on tietoinen siitä, että jotkut 
kuluttajajärjestöt voivat olla
kykenemättömiä ryhtymään kollektiivisiin 
oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, ja 
siksi olisi otettava käyttöön 
oikeudenmukainen 
oikeudenkäyntikuluista vastaava 
järjestelmä, sillä ilman riittävää 
rahoitusta vain hyvin harvoissa 
tapauksissa nostetaan kanne.

18. on tietoinen siitä, että jotkut 
kuluttajajärjestöt olisivat lähinnä
kykenemättömiä ryhtymään kollektiivisiin 
oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, ja 
siksi on säilytettävä periaate, jonka 
mukaan hävinnyt osapuoli vastaa 
kustannuksista, jotta kuluttajajärjestöt 
kattavat näin menettelyistä aiheutuneet 
kustannukset ja voivat mahdollisesti 
perustaa rahaston, josta ne voisivat 
rahoittaa tulevia kanteita.

Or. de

Tarkistus 119
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. on tietoinen siitä, että jotkut 
kuluttajajärjestöt voivat olla 
kykenemättömiä ryhtymään kollektiivisiin 
oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, ja 
siksi olisi otettava käyttöön 
oikeudenmukainen oikeudenkäyntikuluista 
vastaava järjestelmä, sillä ilman riittävää 

18. on tietoinen siitä, että jotkut 
kuluttajajärjestöt voivat olla 
kykenemättömiä ryhtymään kollektiivisiin 
oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, ja 
siksi olisi otettava käyttöön 
oikeudenmukainen oikeudenkäyntikuluista 
vastaava järjestelmä sellaisia tahoja 



AM\873429FI.doc 61/62 PE469.826v01-00

FI

rahoitusta vain hyvin harvoissa tapauksissa 
nostetaan kanne.

varten, jotka täyttävät laatuehdot, joita 
edellytetään kollektiivisia 
oikeussuojatoimia koskevia menettelyjä 
varten, sillä ilman riittävää rahoitusta vain 
hyvin harvoissa tapauksissa nostetaan 
kanne.

Or. fr

Tarkistus 120
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. on tietoinen siitä, että jotkut 
kuluttajajärjestöt voivat olla 
kykenemättömiä ryhtymään kollektiivisiin 
oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, ja 
siksi olisi otettava käyttöön 
oikeudenmukainen oikeudenkäyntikuluista 
vastaava järjestelmä, sillä ilman riittävää 
rahoitusta vain hyvin harvoissa tapauksissa 
nostetaan kanne.

18. on tietoinen siitä, että jotkut 
kuluttajajärjestöt voivat olla 
kykenemättömiä ryhtymään kollektiivisiin 
oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, ja 
siksi olisi otettava käyttöön 
oikeudenmukainen oikeudenkäyntikuluista 
vastaava järjestelmä sekä erityisrahasto 
kollektiivisten oikeussuojatoimien 
tukemiseksi, sillä ilman riittävää rahoitusta 
vain hyvin harvoissa tapauksissa nostetaan 
kanne.

Or. lt

Tarkistus 121
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. huomauttaa, että tietyillä valtioilla, 
joilla on kollektiivisia oikeustoimia 
koskeva järjestelmä, ovat ottaneet 
käyttöön mekanismeja, joiden avulla 
tarjotaan rahoitusapua kantajille, jotka 
haluavat käyttää ilmeisesti oikeuteen 
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perustuvia kollektiivisia 
oikeussuojatoimia, mutta joilla ei ole 
riittäviä varoja kustannuksista 
vastaamiseen.

Or. fr

Tarkistus 122
Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
18 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 b. huomauttaa, että parlamentin 
riippumattoman vaikutustenarvioinnin 
takaamisesta 8. kesäkuuta 2011 antaman 
päätöslauselman mukaan komission on 
arvioitava uuden ehdotuksen mahdolliset 
vaikutukset pk-yrityksiin ja teollisuuden 
kilpailukykyyn ja harkittava 
täysipainoisesti kaikkia vaihtoehtoja, 
mukaan luettuna sen vaihtoehdon vakava 
analysointi, että mitään toimia ei 
toteuteta;

Or. en


