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Tarkistus 1
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. katsoo, että vaihtoehtoiset 
riidanratkaisumenetelmät ovat 
ristiriitojen sovitteluun tähtääviä 
järjestelmiä, joilla autetaan kuluttajaa ja 
myyjää ratkaisemaan ristiriita kolmannen 
osapuolen (sovittelijan, välimiehen jne.) 
välityksellä,

Or. fr

Tarkistus 2
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 b. ottaa huomioon hallintotavasta ja 
kumppanuudesta sisämarkkinoilla 
6. huhtikuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman1, jossa se kehottaa 
komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käytöstä 
EU:ssa vuoden 2011 loppuun mennessä, 
_______
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-
PROV(2011)0144

Or. fr

Tarkistus 3
Robert Rochefort
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Lausuntoluonnos
-1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 c. katsoo, että lainsäädännön 
laatiminen vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenetelmistä kuuluu 
oleellisena osana 12 viputekijään kasvun 
vauhdittamiseksi ja komission 
13. huhtikuuta 2011 hyväksymän 
sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin 
kohdistuvan luottamuksen lisäämiseksi,

Or. fr

Tarkistus 4
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
-1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 d. ottaa huomioon, että vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä koskeva 
lainsäädäntöehdotus on mainittu 
strategisena aloitteena komission 
työohjelmassa;

Or. fr

Tarkistus 5
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota esittämään 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
kuluttajille (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) EU:ssa vuoden 2011 

1. pyytää komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen sähköisten 
kuluttaja-asioiden vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenetelmistä (Alternative 
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loppuun mennessä ja korostaa, että on 
tärkeää hyväksyä se nopeasti;

Dispute Resolution, ADR) EU:ssa 
vuoden 2011 loppuun mennessä ja 
korostaa, että on tärkeää hyväksyä se 
nopeasti; katsoo, että tässä ehdotuksessa 
olisi otettava huomioon voimassa olevat 
kansalliset järjestelyt, jotta vältyttäisiin 
tekemästä muutoksia kansallisiin 
oikeusjärjestelmiin; 

Or. en

Tarkistus 6
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota esittämään 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
kuluttajille (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) EU:ssa vuoden 2011 
loppuun mennessä ja korostaa, että on 
tärkeää hyväksyä se nopeasti;

1. pyytää komissiota esittämään yhteisen 
eurooppalaisen perusoikeuskirjan 
vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenetelmistä (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) EU:ssa 
vuoden 2011 loppuun mennessä ja 
korostaa, että on tärkeää hyväksyä se 
nopeasti;

Or. el

Tarkistus 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota esittämään 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
kuluttajille (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) EU:ssa vuoden 2011 
loppuun mennessä ja korostaa, että on 
tärkeää hyväksyä se nopeasti;

1. pyytää komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen vaihtoehtoisista 
menetelmistä (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) siviili-, kauppa- ja 
perheoikeuden alan kiistojen 
ratkaisemiseen EU:ssa vuoden 2011 
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loppuun mennessä ja tähdentää tämän 
ehdotuksen merkitystä;

Or. de

Tarkistus 8
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää komissiota esittämään 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
kuluttajille (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) EU:ssa vuoden 2011 
loppuun mennessä ja korostaa, että on 
tärkeää hyväksyä se nopeasti;

1. pyytää komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenetelmistä (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) EU:ssa 
vuoden 2011 loppuun mennessä ja 
korostaa, että on tärkeää hyväksyä se 
nopeasti; korostaa myös, että yhteinen 
eurooppalainen perusoikeuskirja, johon 
sisältyvät suuntaviivat, joita 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenetelmissä on 
noudatettava, voi toimia 
lainsäädäntötekstiä täydentävänä osana;

Or. el

Tarkistus 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

kehottaa samalla komissiota ryhtymään 
välittömiin toimiin, joilla varmistetaan, 
että kuluttajat ja yritykset saavat lisää 
tietoa käytössä olevista 
lainsäädäntövälineistä, kuten 
eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin 
sovellettavasta menettelystä annetusta 
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asetuksesta (EY) N:o 861/2007, tietyistä 
sovittelun näkökohdista siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla annetusta 
direktiivistä 2008/52/EY sekä 
riitauttamattomia vaatimuksia koskevan 
eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen 
käyttöönotosta annetusta asetuksesta (EY) 
N:o 805/2004; ehdottaa tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi, että kansalliset 
viranomaiset, tuomioistuimet, 
asianajajaliitot ja kauppakamarit, 
kuluttajaneuvontavirastot, 
oikeusturvavakuutusten antajat ja muut 
toimivaltaiset järjestöt olisi otettava 
mukaan kattavaan tiedotuskampanjaan; 
kehottaa antamaan rahoitustukea 
tällaisille EU:n ja kansallisen tason 
kampanjoille; kehottaa tukemaan 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
koskevan kampanjan täytäntöönpanoa 
nimenomaan siten, että se toteutuu 
samanaikaisesti kyseisten 
riidanratkaisumenetelmien käyttöönoton 
kanssa;

Or. de

Tarkistus 10
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että kaikkiin komission 
ehdotuksiin on liitettävä täysimääräinen 
vaikutustenarviointi siten, että sääntelyä 
koskevat määräykset otetaan paremmin 
huomioon; 

Or. en
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Tarkistus 11
Louis Grech

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että EU:n kansalaisten 
tiedot ja käsitys vaihtoehtoisista 
riidanratkaisujärjestelmistä ovat heikkoja 
ja sekavia koko EU:ssa ja että vain pieni 
osa kansalaisista tietää, miten vaatimus 
esitetään riidanratkaisuelimelle; katsoo, 
että EU:n pitkään voimassa ollut 
epäjohdonmukainen ja epäyhtenäinen 
toimintasuunnitelma on syynä siihen, että 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien nykyinen 
toteutus on jäänyt keskeneräiseksi; 

Or. en

Tarkistus 12
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukea komissiota pyrkimyksissään 
kannustaa käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä, jotka ovat 
nopeita, tehokkaita ja kustannuksiltaan 
edullisia sekä mahdollistavat laadukkaiden 
asiakassuhteiden luomisen

2. tukee komission pyrkimystä kannustaa 
käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä, jotka ovat 
nopeita, tehokkaita ja kustannuksiltaan 
edullisia sekä mahdollistavat laadukkaiden 
asiakassuhteiden luomisen, ja nostavat 
osaltaan kuluttajansuojan tasoa;

Or. fr

Tarkistus 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukea komissiota pyrkimyksissään
kannustaa käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä, jotka ovat 
nopeita, tehokkaita ja kustannuksiltaan 
edullisia sekä mahdollistavat laadukkaiden 
asiakassuhteiden luomisen;

2. tukee komission pyrkimystä kannustaa 
käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä, jotka ovat 
helposti saatavilla, nopeita, tehokkaita ja 
kustannuksiltaan edullisia sekä 
mahdollistavat laadukkaiden ja 
luottamukseen perustuvien
kauppasuhteiden luomisen;

Or. en

Tarkistus 14
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukea komissiota pyrkimyksissään
kannustaa käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä, jotka ovat 
nopeita, tehokkaita ja kustannuksiltaan 
edullisia sekä mahdollistavat 
laadukkaiden asiakassuhteiden luomisen;

2. tukee komission pyrkimystä kannustaa 
käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä, jotka ovat 
nopeita, tehokkaita ja kustannuksiltaan 
edullisia ja joiden avulla voidaan luoda 
laadukkaita kauppasuhteita ja turvata ne, 
ja korostaa, että kyseessä on molempien 
osapuolten kannalta edullinen tilanne 
verrattuna voimassa olevaan 
tuomioistuinkäytäntöön; 

Or. el

Tarkistus 15
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukea komissiota pyrkimyksissään 
kannustaa käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä, jotka ovat 
nopeita, tehokkaita ja kustannuksiltaan 
edullisia sekä mahdollistavat laadukkaiden 
asiakassuhteiden luomisen;

2. tukee komission pyrkimystä kannustaa 
käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä, jotka ovat 
nopeita, tehokkaita ja kustannuksiltaan 
edullisia ja joilla mahdollistetaan
laadukkaiden kauppa-, talous- ja 
naapuruussuhteiden sekä sosiaalisten 
suhteiden luominen;

Or. lt

Tarkistus 16
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukea komissiota pyrkimyksissään
kannustaa käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä, jotka ovat 
nopeita, tehokkaita ja kustannuksiltaan 
edullisia sekä mahdollistavat 
laadukkaiden asiakassuhteiden luomisen;

2. tukee komission pyrkimystä kannustaa 
käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä; toteaa, että 
tämänkaltaisilla kansallisilla aloitteilla 
tuetaan riidanratkaisun tehostamista ja 
tuomioistuinten työmäärän vähentämistä;

Or. lt

Tarkistus 17
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ajatella, kuten komissiokin, että 
tarkoituksenmukainen 
vahingonkorvausten saaminen 
sisämarkkinoilla edellyttää 
mahdollisuutta turvautua helposti 

Poistetaan.
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vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käyttöön, 
mutta myös omaksua tehokas 
kollektiivisen muutoksenhaun järjestelmä 
näiden kahden seikan täydentäessä 
toisiaan;

Or. en

Tarkistus 18
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ajatella, kuten komissiokin, että
tarkoituksenmukainen vahingonkorvausten 
saaminen sisämarkkinoilla edellyttää 
mahdollisuutta turvautua helposti 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
käyttöön, mutta myös omaksua tehokas 
kollektiivisen muutoksenhaun järjestelmä 
näiden kahden seikan täydentäessä 
toisiaan;

3. yhtyy komission näkemykseen, jonka 
mukaan tarkoituksenmukainen 
vahingonkorvausten saaminen 
sisämarkkinoilla edellyttää mahdollisuutta 
turvautua helposti vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käyttöön;

Or. de

Tarkistus 19
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ajatella, kuten komissiokin, että
tarkoituksenmukainen vahingonkorvausten 
saaminen sisämarkkinoilla edellyttää 
mahdollisuutta turvautua helposti 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
käyttöön, mutta myös omaksua tehokas 
kollektiivisen muutoksenhaun järjestelmä 
näiden kahden seikan täydentäessä 

3. yhtyy komission näkemykseen, jonka 
mukaan tarkoituksenmukainen 
vahingonkorvausten saaminen 
sisämarkkinoilla edellyttää mahdollisuutta 
turvautua helposti vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käyttöön mutta 
myös tehokasta kollektiivisen 
muutoksenhaun järjestelmää, jolloin nämä 
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toisiaan; kaksi täydentäisivät toisiaan; korostaa, että 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien toimintaa 
parantamalla voidaan epäilemättä 
vähentää turvautumista kollektiiviseen 
muutoksenhakuun mutta se ei kuitenkaan 
vähennä kollektiivista muutoksenhakua 
koskevan EU:n tason lainsäädännön 
ehdotonta tarvetta; 

Or. fr

Tarkistus 20
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ajatella, kuten komissiokin, että
tarkoituksenmukainen vahingonkorvausten 
saaminen sisämarkkinoilla edellyttää 
mahdollisuutta turvautua helposti 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
käyttöön, mutta myös omaksua tehokas 
kollektiivisen muutoksenhaun järjestelmä 
näiden kahden seikan täydentäessä
toisiaan;

3. yhtyy komission näkemykseen, jonka 
mukaan tarkoituksenmukainen 
vahingonkorvausten saaminen 
sisämarkkinoilla edellyttää mahdollisuutta 
turvautua helposti vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käyttöön mutta 
myös tehokasta kollektiivisen 
muutoksenhaun järjestelmää, jolloin nämä 
kaksi täydentäisivät toisiaan; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käytön 
Euroopan unionissa ei pidä missään 
tapauksessa toimia verukkeena, jonka 
perusteella EU:n tason kollektiivisen 
muutoksenhaun toteuttamista voitaisiin 
välttää tai lykätä;

Or. fr

Tarkistus 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ajatella, kuten komissiokin, että
tarkoituksenmukainen 
vahingonkorvausten saaminen 
sisämarkkinoilla edellyttää 
mahdollisuutta turvautua helposti 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käyttöön, 
mutta myös omaksua tehokas 
kollektiivisen muutoksenhaun järjestelmä 
näiden kahden seikan täydentäessä 
toisiaan;

3. yhtyy komission näkemykseen, jonka 
mukaan hyvin toimivien sisämarkkinoiden 
luomiseksi on myös varmistettava, että 
korvausmenettelyjen käyttö on 
yksinkertaista, nopeaa ja edullista, ja 
jonka mukaan etenkin vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien Euroopan 
laajuista käyttöä on helpotettava; 

Or. de

Tarkistus 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ajatella, kuten komissiokin, että
tarkoituksenmukainen vahingonkorvausten 
saaminen sisämarkkinoilla edellyttää 
mahdollisuutta turvautua helposti 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
käyttöön, mutta myös omaksua tehokas
kollektiivisen muutoksenhaun järjestelmä 
näiden kahden seikan täydentäessä
toisiaan;

3. yhtyy komission näkemykseen, jonka 
mukaan tarkoituksenmukainen 
vahingonkorvausten saaminen 
sisämarkkinoilla edellyttää mahdollisuutta 
turvautua helposti vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käyttöön mutta 
myös tehokasta kollektiivisen 
muutoksenhaun järjestelmää siten, että 
nämä molemmat täydentäisivät toisiaan 
sen sijaan, että ne sulkisivat toisensa pois;
painottaa, että kollektiivista 
muutoksenhakua on pidettävä viimeisenä 
mahdollisena välineenä ja että 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuvälineiden 
käyttöön on kannustettava voimakkaasti 
erimielisyyksien ratkaisemiseksi; 

Or. en
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Tarkistus 23
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ajatella, kuten komissiokin, että
tarkoituksenmukainen vahingonkorvausten 
saaminen sisämarkkinoilla edellyttää 
mahdollisuutta turvautua helposti 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
käyttöön, mutta myös omaksua tehokas 
kollektiivisen muutoksenhaun järjestelmä
näiden kahden seikan täydentäessä
toisiaan;

3. yhtyy komission näkemykseen, jonka 
mukaan tarkoituksenmukainen 
vahingonkorvausten saaminen 
sisämarkkinoilla edellyttää mahdollisuutta 
turvautua helposti vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käyttöön mutta 
myös tehokasta kollektiivisen 
muutoksenhaun järjestelmää, jolloin nämä 
kaksi täydentäisivät toisiaan; korostaa 
kuitenkin, että kollektiivisiin 
muutoksenhakuihin on turvauduttava 
viimeisenä vaihtoehtona ja vasta sen 
jälkeen, kun on suljettu pois mahdollisuus 
riidan ratkaisemisesta sovittelukeinoin;

Or. el

Tarkistus 24
Louis Grech

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että olisi otettava käyttöön 
uusi kansalaislähtöinen tilanteen 
palauttamiseen tähtäävä vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien rakenne, jolla 
pyrittäisiin ratkaisemaan siviili-, kauppa-
ja perheoikeuden alan asioita; katsoo, että 
tämä tavoite voidaan saavuttaa antamalla 
Euroopan kuluttajakeskusten verkostolle 
ja FIN-NET-verkostolle riittävät 
voimavarat ja rahoitus siten, että 
varmistetaan sellaisen kohdennetun 
tiedotusstrategian kehittäminen, jonka 
avulla selvitetään, miten järjestelmä toimii 
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ja johon mahdollisesti sisällytetään 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) sekä 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien lopullista 
ehdotusta koskeva keskinäinen arviointi; 

Or. en

Tarkistus 25
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. edellyttää takaamaan eurooppalaisille 
kuluttajille mahdollisuuden käyttää 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
niin kansallisissa kuin myös rajat 
ylittävissä riitatapauksissa sekä lisäksi 
myös verkkomyynnissä, joka on EU:n 
alueella voimakkaassa kasvussa;

4. korostaa, että eurooppalaisille 
kuluttajille on taattava mahdollisuus
käyttää vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä niin kansallisissa 
kuin myös rajat ylittävissä riitatapauksissa 
siten, että kiinnitetään huomiota 
verkkokauppaan, joka on EU:n alueella 
voimakkaassa kasvussa;

Or. en

Tarkistus 26
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. edellyttää takaamaan eurooppalaisille 
kuluttajille mahdollisuuden käyttää 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
niin kansallisissa kuin myös rajat 
ylittävissä riitatapauksissa sekä lisäksi 
myös verkkomyynnissä, joka on EU:n 
alueella voimakkaassa kasvussa;

4. korostaa tarvetta varmistaa, että 
eurooppalaisilla kuluttajilla on 
mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä niin kansallisissa 
kuin myös rajat ylittävissä riitatapauksissa 
sekä lisäksi myös verkkomyynnissä, joka 
on EU:n alueella voimakkaassa kasvussa;
toteaa, että vaihtoehtoisten 
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riidanratkaisumenetelmien käyttö tarjoaa 
mahdollisuuden suojella paremmin 
kuluttajien oikeuksia ja niiden käyttö 
myös kasvattaa kuluttajien luottamusta 
markkinoihin, yrityksiin ja kuluttajien 
oikeuksien suojelemisesta vastaaviin 
laitoksiin tekemällä niistä 
houkuttelevampia ja edistämällä rajat 
ylittävää kaupankäyntiä sekä lisäämällä 
kaikkien toimijoiden vaurautta EU:ssa; 

Or. lt

Tarkistus 27
Louis Grech, Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että kaikki yritysten ja 
kuluttajien välisiä liiketoimia koskevat 
vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät 
on lopulta yhdistettävä yhdeksi 
järjestelmäksi, joka kattaa yritysten ja 
kuluttajien välisiin liiketoimiin liittyvät 
ristiriidat;

Or. en

Tarkistus 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistaa, että on tärkeää korjata nykyiset 
puutteet, jotka liittyvät vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen 
maantieteelliseen kattavuuteen Euroopassa; 
pahoitella merkittäviä alakohtaisia 

5. panee merkille, että on tärkeää korjata 
nykyiset puutteet, jotka liittyvät 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen 
maantieteelliseen kattavuuteen Euroopassa; 
pitää valitettavina merkittäviä alakohtaisia 
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puutteita, joita esiintyy jatkuvasti osassa
jäsenvaltioista, vaikka alakohtainen 
kattavuus mahdollistaa sellaisten 
toimijoiden väliintulon, jotka tuntevat alan 
toimintamekanismit;

puutteita, joita esiintyy jatkuvasti 
useimmissa jäsenvaltioissa, mutta 
kannattaa alakohtaista kattavuutta, johon 
osallistuu henkilöitä, jotka tuntevat tietyn 
alan toimintamekanismit;

Or. en

Tarkistus 29
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistaa, että on tärkeää korjata
nykyiset puutteet, jotka liittyvät 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen
maantieteelliseen kattavuuteen Euroopassa; 
pahoitella merkittäviä alakohtaisia 
puutteita, joita esiintyy jatkuvasti osassa 
jäsenvaltioista, vaikka alakohtainen 
kattavuus mahdollistaa sellaisten 
toimijoiden väliintulon, jotka tuntevat alan 
toimintamekanismit;

5. muistuttaa, että vaikka Euroopassa on 
parhaillaankin monia tehokkaasti 
toimivia riidanratkaisumenetelmiä, monia 
sekä maantieteelliseen että alakohtaiseen 
kattavuuteen liittyviä puutteita on silti 
edelleen; kehottaa korjaamaan nykyiset 
puutteet, jotka liittyvät vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien 
maantieteelliseen kattavuuteen Euroopassa,
ja toivoo, että luodaan koko EU:n kattava 
järjestelmä kuluttajariitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinten 
ulkopuolella; pitää valitettavina
merkittäviä alakohtaisia puutteita, joita 
esiintyy jatkuvasti osassa jäsenvaltioita, 
vaikka alakohtainen kattavuus 
mahdollistaisi sellaisten toimijoiden 
väliintulon, jotka tuntevat alan 
toimintamekanismit; kannustaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan neuvontaa ja 
menettelyjä koskevia tietoja tarjoavien 
alakohtaisten palvelupisteiden 
käyttöönottoa; 

Or. fr

Tarkistus 30
Philippe Juvin
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistaa, että on tärkeää korjata nykyiset 
puutteet, jotka liittyvät vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen 
maantieteelliseen kattavuuteen Euroopassa; 
pahoitella merkittäviä alakohtaisia 
puutteita, joita esiintyy jatkuvasti osassa 
jäsenvaltioista, vaikka alakohtainen 
kattavuus mahdollistaa sellaisten 
toimijoiden väliintulon, jotka tuntevat alan 
toimintamekanismit;

5. korostaa, että yksi merkittävimmistä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuvälineiden 
käyttöä estävistä seikoista EU:ssa on se, 
ettei näitä järjestelmiä ole kehitetty 
kaikkialla EU:ssa tasaisesti, 
maantieteellisesti eikä alakohtaisesti;
korostaa sen vuoksi, että on tärkeää korjata 
nykyiset puutteet, jotka liittyvät 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen 
maantieteelliseen kattavuuteen Euroopassa; 
pitää valitettavina alakohtaisia puutteita, 
joita esiintyy jatkuvasti osassa 
jäsenvaltioita, vaikka alakohtainen 
kattavuus mahdollistaa sellaisten 
toimijoiden väliintulon, jotka tuntevat alan 
toimintamekanismit;

Or. en

Tarkistus 31
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että kaikissa 
lainsäädäntöehdotuksissa, jotka koskevat 
EU:n laajuisia vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien yhtenäisiä 
määräyksiä, on otettava kaikilta osin 
huomioon sekä materiaalioikeus että 
prosessioikeus, vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmäväylien parempi 
viitoittaminen sekä niiden tehokkuuden 
täydellinen tarkastaminen; katsoo, että 
menestyksen varmistamiseksi, 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien rakenteen on 
pohjauduttava ristiriitojen välttämiseen 
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tähtääviin vankkoihin järjestelmiin, 
joiden avulla kansalaisille ja kuluttajille 
tarjotaan tarpeelliset tiedot heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan 
siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan 
asioissa;

Or. en

Tarkistus 32
Louis Grech

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. panee merkille, että vähäisiä 
vaatimuksia käsittelevän tuomioistuimen 
käyttö jäsenvaltioissa on edelleen erittäin 
vähäistä ja että lisätoimia on toteutettava 
oikeusturvan, kielimuurien poistamisen ja 
menettelyjen avoimuuden alalla; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota näihin oikeudellisiin yksiköihin 
laatiessaan lainsäädäntöehdotusta 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käytöstä EU:n 
kuluttaja-asioissa;

Or. en

Tarkistus 33
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
6 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa yhtenäisen eurooppalaisen 
peruskirjan laatimista, jossa todettaisiin 
johtavat periaatteet, joita on noudatettava 
Euroopassa käyttöönotetuissa 

6. kehottaa laatimaan laajemman muita 
kuin lainsäädäntöasioita käsittelevän
eurooppalaisen peruskirjan, jossa otetaan 
huomioon voimassa olevat tehokkaat 
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vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä ja joita ovat 
seuraavat:

kansalliset määräykset ja johon 
sisällytetään suuntaviivat, joita olisi
noudatettava Euroopassa käyttöönotetuissa 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä ja joita ovat

Or. en

Tarkistus 34
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
6 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa eurooppalaisen peruskirjan 
laatimista, jossa todettaisiin johtavat 
periaatteet, joita on noudatettava 
Euroopassa käyttöönotetuissa 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä ja joita ovat 
seuraavat:

6. kehottaa komissiota käsittelemään 
tulevassa lainsäädäntöehdotuksessaan 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käytöstä 
Euroopan unionissa uudestaan 
periaatteita, joita on noudatettava 
Euroopassa käyttöönotetuissa 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenetelmissä ja joita ovat 

Or. fr

Tarkistus 35
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
6 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa eurooppalaisen peruskirjan 
laatimista, jossa todettaisiin johtavat 
periaatteet, joita on noudatettava 
Euroopassa käyttöönotetuissa 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä ja joita ovat 
seuraavat:

6. kehottaa komissiota sisällyttämään 
lainsäädäntöehdotukseensa, joka 
voitaisiin toteuttaa puitedirektiivin 
muodossa, johtavat periaatteet, joita on 
noudatettava seuraavissa Euroopassa 
käyttöönotetuissa vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenetelmissä, joita ovat
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Or. fr

Tarkistus 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
6 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa eurooppalaisen peruskirjan 
laatimista, jossa todettaisiin johtavat 
periaatteet, joita on noudatettava 
Euroopassa käyttöönotetuissa 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä ja joita ovat 
seuraavat:

6. ehdottaa, että eurooppalaiseen 
peruskirjaan sisällytetään johtavat 
periaatteet, joita on noudatettava 
Euroopassa käyttöönotetuissa 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä ja joita ovat 

Or. el

Tarkistus 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
6 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa eurooppalaisen peruskirjan 
laatimista, jossa todettaisiin johtavat 
periaatteet, joita on noudatettava 
Euroopassa käyttöönotetuissa 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä ja joita ovat 
seuraavat:

6. kehottaa laatimaan osana 
lainsäädäntöehdotusta vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenetelmistä johtavia 
periaatteita, joita on noudatettava 
Euroopassa käyttöönotetuissa 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä ja joita ovat

Or. de

Tarkistus 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
6 kohta – johdantokappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa yhtenäisen eurooppalaisen 
peruskirjan laatimista, jossa todettaisiin 
johtavat periaatteet, joita on noudatettava 
Euroopassa käyttöönotetuissa 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä ja joita ovat 
seuraavat:

6. ehdottaa, että komission ehdotukseen 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käytöstä 
sisällytetään yhtenäinen eurooppalainen 
peruskirja, johon sisällytetään 
suuntaviivat, joita on noudatettava 
Euroopassa käyttöönotetuissa 
vaihtoehtoisissa 
riidanratkaisumenettelyissä ja joita ovat

Or. en

Tarkistus 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– riippumattomuus, puolueettomuus ja 
monimuotoisuus: ammattisovittelijoiden
nimityksessä on vältettävä mahdollisten 
eturistiriitojen ilmenemistä; järjestelmien 
puolueettomuus voi hyödyllisesti perustua 
kuluttajayhdistysten nimeämien 
henkilöiden ja yrityksiä edustavien 
organisaatioiden pariteettisen 
osallistumisen periaatteeseen;

– riippumattomuus, puolueettomuus ja 
monimuotoisuus: sovittelijoiden
nimityksessä on vältettävä mahdollisten 
eturistiriitojen ilmenemistä; 
kuluttajayhdistysten jäsenten ja yrityksiä 
edustavien järjestöjen yhteisen 
osallistumisen periaate voisi toimia 
hyödyllisenä perustana päätöksenteon 
puolueettomuuden varmistamiselle;

Or. de

Tarkistus 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
6 kohta – 2 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– toimivalta: vastuussa olevilla – toimivalta: vastuussa olevilla 
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ammattilaisilla on oltava kyky, koulutus ja 
kokemus tehtävän hoitamiseen; ehdottaa, 
että ISO 9001 -sertifioitujen elinten olisi 
myönnettävä pätevyystodistus 
ammattisovittelijan tunnistamiseksi sekä 
kurinalaisuuden ja metodologian 
varmistamiseksi; 

ammattilaisilla on oltava ammatillinen 
pätevyys, koulutus ja kokemus tehtävän 
hoitamiseen ja heidän on oltava 
puolueettomia, itsenäisiä ja toimivaltaisia; 

Or. de

Tarkistus 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
6 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– tehokkuus ja nopeus: 
ammattisovittelijoilla on oltava riittävät 
varat (sopiva henkilöstö, materiaali ja 
rahoitus) ja heidän on noudatettava 
määräaikaa asian vireillepanon ja 
päätöksenteon välillä;

– tehokkuus ja nopeus: sovittelijoilla on 
oltava riittävät varat (sopiva henkilöstö, 
materiaali ja rahoitus) ja heidän on 
noudatettava määräaikaa asian 
vireillepanon ja päätöksenteon välillä;

Or. de

Tarkistus 42
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– tehokkuus ja nopeus: 
ammattisovittelijoilla on oltava riittävät 
varat (sopiva henkilöstö, materiaali ja 
rahoitus) ja heidän on noudatettava 
määräaikaa asian vireillepanon ja 
päätöksenteon välillä;

– tehokkuus ja nopeus: 
ammattisovittelijoilla on oltava riittävät 
varat (sopiva henkilöstö, materiaali ja 
rahoitus) ja heidän on noudatettava asian 
vireillepanon ja päätöksenteon välistä 
määräaikaa, joka saa olla enintään 
90 päivää, jotta kuluttajille voidaan 
tarjota mahdollisuus hyötyä entistä 
oikeudenmukaisemmasta, nopeammasta 
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ja tehokkaammasta menettelystä, jonka 
avulla heidän on mahdollista saada 
korvausta aiheutuneista menetyksistä; 

Or. lt

Tarkistus 43
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
6 kohta – 5 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– maksuttomuus: vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen kustannuksien 
aiheuttama problematiikka on hoidettava, 
jotta voitaisiin taata sen kiinnostavuus 
osapuolille; kuluttajille on harkittava täysin 
maksutonta järjestelmää;

– kustannukset: kysymys vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien kustannuksista
on ratkaistava, jotta voitaisiin taata sen 
kiinnostavuus osapuolille; on harkittava 
täysin maksuttoman järjestelmän 
soveltamista, jos kanne voitetaan, vaikka 
samalla kuluttajalta olisi voitava vaatia 
vähäistä korkeintaan 25 euron panttia, 
joka maksettaisiin takaisin, jos kanne 
voitetaan, ja joka pidätettäisiin menettelyä 
koskevien kulujen kattamiseksi, jos kanne 
hävitään;

Or. de

Tarkistus 44
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
6 kohta – 5 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– maksuttomuus: vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen kustannuksien 
aiheuttama problematiikka on hoidettava, 
jotta voitaisiin taata sen kiinnostavuus 
osapuolille; kuluttajille on harkittava 
täysin maksutonta järjestelmää;

– maksuttomuus: kysymys vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien kustannuksista
on ratkaistava, jotta voitaisiin taata sen 
kiinnostavuus osapuolille; vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien ensisijaisena 
tavoitteena on säästää kuluttajalle 
aiheutuvia kuluja; kaikkien tällaisten 
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järjestelmien on oltava kuluttajille 
maksuttomia; yhtenä 
rahoitusvaihtoehtona voisi olla 
teollisuuden perustama 
yhteisvastuurahasto;

Or. de

Tarkistus 45
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
6 kohta – 5 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– maksuttomuus: vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen kustannuksien 
aiheuttama problematiikka on hoidettava, 
jotta voitaisiin taata sen kiinnostavuus 
osapuolille; kuluttajille on harkittava täysin 
maksutonta järjestelmää;

– maksuttomuus: kysymys vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien kustannuksista
on ratkaistava, jotta voitaisiin taata sen 
kiinnostavuus osapuolille; kuluttajille on 
harkittava täysin maksutonta järjestelmää,
jota teollisuuden olisi rahoitettava ja
johon sisältyisi vapaaehtoisia järjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 46
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
6 kohta – 5 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– maksuttomuus: vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen kustannuksien 
aiheuttama problematiikka on hoidettava, 
jotta voitaisiin taata sen kiinnostavuus 
osapuolille; kuluttajille on harkittava 
täysin maksutonta järjestelmää;

– maksuttomuus: vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien on oltava 
täysin maksuttomia kuluttajille, jotta 
kaikilla olisi mahdollisuus niiden 
käyttöön;

Or. fr
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Tarkistus 47
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Lausuntoluonnos
6 kohta – 5 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– maksuttomuus: vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen kustannuksien 
aiheuttama problematiikka on hoidettava, 
jotta voitaisiin taata sen kiinnostavuus 
osapuolille; kuluttajille on harkittava 
täysin maksutonta järjestelmää;

– maksuttomuus: kysymys vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien kustannuksista 
on ratkaistava, jotta voitaisiin taata sen 
kiinnostavuus osapuolille; kehottaa sen 
vuoksi komissiota edistämään täysin 
maksuttoman järjestelmän perustamista 
kuluttajille;

Or. el

Tarkistus 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
6 kohta – 5 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– maksuttomuus: vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen kustannuksien 
aiheuttama problematiikka on hoidettava, 
jotta voitaisiin taata sen kiinnostavuus 
osapuolille; kuluttajille on harkittava 
täysin maksutonta järjestelmää;

– rahoitus: kysymys vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien kustannuksista
on ratkaistava, jotta voitaisiin taata sen 
kiinnostavuus osapuolille; tämä on 
erityisen tärkeää, koska asiantuntijoiden 
osallistumisesta voi aiheutua 
lisäkustannuksia; kuluttajaa olisi joka 
tapauksessa vaadittava maksamaan vain 
pieni summa, joka kanteen hävinneen 
osapuolen olisi korvattava, jos kanne 
voitetaan;

Or. de

Tarkistus 49
Konstantinos Poupakis
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Lausuntoluonnos
6 kohta – 5 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– maksuttomuus: vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen kustannuksien 
aiheuttama problematiikka on hoidettava, 
jotta voitaisiin taata sen kiinnostavuus 
osapuolille; kuluttajille on harkittava
täysin maksutonta järjestelmää;

– maksuttomuus: kysymys vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien kustannuksista
on ratkaistava, jotta voitaisiin taata sen 
kiinnostavuus osapuolille; on tarkasteltava 
mahdollisuutta perustaa täysin maksuton 
järjestelmä kuluttajille, jolloin myös muita 
heikommassa asemassa olevalla 
väestönosalla olisi oikeus käyttää niitä;

Or. el

Tarkistus 50
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
6 kohta – 6 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– vapaus ja tuomioistuinten ulkopuolisuus: 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen 
on oltava vapaaehtoisia ja perustuttava 
valinnanvapauden kunnioittamiseen koko 
prosessin ajan, jolloin osapuolilla on 
milloin tahansa mahdollisuus ratkaista 
erimielisyyksiään tuomioistuimessa; 
vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät 
eivät missään tapauksessa saa olla 
ensimmäinen pakollinen vaihe ennen asian 
viemistä oikeuteen, ja siitä syntyvät 
päätökset eivät voi olla sitovia kuin silloin, 
jos osapuolia on tiedotettu siitä etukäteen 
ja he ovat nimenomaisesti hyväksyneet 
asian;

– vapaus ja tuomioistuinten ulkopuolisuus: 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien
on oltava sitovia siten, että osapuolilla on 
kuitenkin mahdollisuus ratkaista milloin 
tahansa erimielisyyksiään 
tuomioistuimessa; vaihtoehtoiset 
riidanratkaisumenetelmät eivät missään 
tapauksessa saa olla ensimmäinen 
pakollinen vaihe ennen asian viemistä 
oikeuteen, ja siitä syntyvät päätökset eivät 
voi olla sitovia kuin silloin, jos osapuolia 
on tiedotettu siitä etukäteen;

Or. el

Tarkistus 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Lausuntoluonnos
6 kohta – 6 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– vapaus ja tuomioistuinten ulkopuolisuus: 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen 
on oltava vapaaehtoisia ja perustuttava 
valinnanvapauden kunnioittamiseen koko 
prosessin ajan, jolloin osapuolilla on 
milloin tahansa mahdollisuus ratkaista 
erimielisyyksiään tuomioistuimessa; 
vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät 
eivät missään tapauksessa saa olla 
ensimmäinen pakollinen vaihe ennen asian 
viemistä oikeuteen, ja siitä syntyvät 
päätökset eivät voi olla sitovia kuin silloin, 
jos osapuolia on tiedotettu siitä etukäteen 
ja he ovat nimenomaisesti hyväksyneet 
asian;

– vapaus ja tuomioistuinten ulkopuolisuus: 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
on oltava vapaaehtoisia ja perustuttava 
valinnanvapauden kunnioittamiseen koko 
prosessin ajan, jolloin osapuolilla on 
milloin tahansa mahdollisuus ratkaista 
erimielisyyksiään tuomioistuimessa; 
vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät
eivät missään tapauksessa saa olla 
ensimmäinen pakollinen vaihe ennen asian 
viemistä oikeuteen, ja siitä syntyvät 
päätökset eivät voi olla sitovia kuin silloin, 
jos osapuolia on tiedotettu siitä etukäteen 
ja he ovat nimenomaisesti hyväksyneet 
asian; osapuolilla olisi tällaisesta 
päätöksestä huolimatta oltava 
mahdollisuus valita oikeuskäsittely;

Or. de

Tarkistus 52
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
6 kohta – 6 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– vapaus ja tuomioistuinten ulkopuolisuus: 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen on oltava 
vapaaehtoisia ja perustuttava 
valinnanvapauden kunnioittamiseen koko
prosessin ajan, jolloin osapuolilla on 
milloin tahansa mahdollisuus ratkaista 
erimielisyyksiään tuomioistuimessa; 
vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät 
eivät missään tapauksessa saa olla 
ensimmäinen pakollinen vaihe ennen 
asian viemistä oikeuteen, ja siitä syntyvät
päätökset eivät voi olla sitovia kuin silloin, 

– vapaus ja tuomioistuinten ulkopuolisuus: 
vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenetelmiin 
turvautuvilla osapuolilla on oltava 
mahdollisuus milloin tahansa päättää
prosessin lopettamisesta, jotta riidan 
ratkaiseminen voidaan siirtää 
tuomioistuimen ratkaistavaksi; osapuolten 
välisessä sopimusjärjestelyssä voidaan 
määrätä automaattisesta vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisumenetelmään 
turvautumisesta riitatapauksessa 
edellyttäen, ettei se estä kumpaakaan 
osapuolta nostamasta kannetta 
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jos osapuolia on tiedotettu siitä etukäteen 
ja he ovat nimenomaisesti hyväksyneet 
asian;

tuomioistuimessa; vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä koskevat
päätökset voivat olla sitovia ainoastaan
silloin, kun näille on ilmoitettu 
sitovuudesta ennakolta ja kun he ovat sen 
nimenomaisesti hyväksyneet; 

Or. fr

Tarkistus 53
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
6 kohta – 6 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– vapaus ja tuomioistuinten ulkopuolisuus: 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen 
on oltava vapaaehtoisia ja perustuttava 
valinnanvapauden kunnioittamiseen koko 
prosessin ajan, jolloin osapuolilla on 
milloin tahansa mahdollisuus ratkaista 
erimielisyyksiään tuomioistuimessa; 
vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät 
eivät missään tapauksessa saa olla 
ensimmäinen pakollinen vaihe ennen asian 
viemistä oikeuteen, ja siitä syntyvät 
päätökset eivät voi olla sitovia kuin silloin, 
jos osapuolia on tiedotettu siitä etukäteen 
ja he ovat nimenomaisesti hyväksyneet 
asian;

– vapaus ja tuomioistuinten ulkopuolisuus: 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
on oltava vapaaehtoisia ja perustuttava 
valinnanvapauden kunnioittamiseen koko 
prosessin ajan, jolloin osapuolilla on 
milloin tahansa mahdollisuus ratkaista 
erimielisyyksiään tuomioistuimessa; 
samalla on taattava, että 
menestyksekkääseen sovitteluun pyritään 
aidosti; vaihtoehtoiset 
riidanratkaisumenetelmät eivät missään 
tapauksessa saa olla ensimmäinen 
pakollinen vaihe ennen asian viemistä 
oikeuteen, ja siitä syntyvät päätökset eivät 
voi olla sitovia kuin silloin, jos osapuolia 
on tiedotettu siitä etukäteen ja he ovat 
nimenomaisesti hyväksyneet asian;

Or. de

Tarkistus 54
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
6 kohta – 7 luetelmakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

– menettelyjen, päätösten ja kustannusten 
suhteellisuus, jotta voitaisiin välttää niiden 
vaikuttaminen riita-asian kohteeseen ja 
panostukseen; jotta myös pienet ja 
keskisuuret yritykset hyötyisivät 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käytöstä, siitä 
aiheutuvat kustannukset on sovitettava 
yrityksen kokoon;

– menettelyjen, päätösten ja kustannusten 
suhteellisuus, jotta voitaisiin välttää niiden 
vaikuttaminen riita-asian kohteeseen ja 
panostukseen; kustannusten on oltava 
oikeassa suhteessa aiheutuneeseen 
vahinkoon; 

Or. en

Tarkistus 55
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että 1 kohdassa tarkoitettua 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
koskevan lainsäädännön hyväksymistä ei 
pidä korvata tällaisen perusoikeuskirjan 
toteuttamisella;

Or. fr

Tarkistus 56
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kannustaa jäsenvaltioita menemään 
halutessaan EU:n tulevassa 
lainsäädäntöpuitteessa käyttöönotettuja 
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johtavia periaatteita pidemmälle; kehottaa 
tästä syystä laatimaan täydentävänä 
välineenä vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan, jonka 
lähtökohtana ovat jäsenvaltioiden parhaat 
käytänteet; suosittelee tästä syystä 
luomaan vuosittaisen 
tiedonvälitysfoorumin, jolla pyrittäisiin 
kokemusten keskinäiseen vaihtoon;

Or. fr

Tarkistus 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pyytää komissiota suunnittelemaan 
"tuomioistuimen ulkopuolista 
riidanratkaisuelintä EU:n alueen 
liiketoimiin ja kaupallisiin tapahtumiin 
liittyvissä riita-asioissa", jota on vaikea 
lähestyä tehokkaan viestinnän kannalta; 
neuvoo yksinkertaistamaan termiä, 
erottamaan paremmin tämän vaiheen ja 
jutun siirtymisen sekä selventämään sitä, 
että tämän tyyppinen keino ei koske kuin
kuluttajariitoja; ehdottaa "tuomioistuinten 
ulkopuolisia ratkaisuja 
kuluttajariitoihin", "kuluttajariitojen 
sopuratkaisuja" tai "kuluttajariitojen 
sovittelua";

7. pyytää komissiota kiinnittämään 
huomiota sanamuotoon määritelmässä
"tuomioistuimen ulkopuolista 
riidanratkaisuelintä EU:n alueen 
liiketoimiin ja kaupallisiin tapahtumiin 
liittyvissä riita-asioissa", sillä se on 
tehokkaan viestinnän kannalta epäselvä; 
suosittelee määritelmän 
yksinkertaistamista, jotta tämä käsite 
voidaan erottaa selkeämmin kanteen 
nostamisesta tuomioistuimessa ja 
selventää, että se koskee erityisesti 
kuluttaja-asioihin liittyviä ristiriitoja;

Or. de

Tarkistus 58
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kannustaa komissiota suunnittelemaan 
koordinointirakenteen rajat ylittäviä 
kuluttajariitoja varten kansallisten 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
saatavuuden ja koordinoinnin 
helpottamiseksi; kannustaa komissiota 
myös ottamaan käyttöön niin kutsutun 
yhden luukun järjestelmän ja/tai yhden 
eurooppalaisen puhelinnumeron, joka 
helpottaa kansalaisten pääsyä olemassa 
oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin omassa 
jäsenvaltiossaan tai toisessa jäsenvaltiossa 
sekä antaa heille selvät ohjeet niiden 
käyttöön;

8. kehottaa komissiota suunnittelemaan 
koordinointirakenteen rajat ylittäviä 
kuluttajariitoja varten kansallisten 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
saatavuuden ja koordinoinnin 
helpottamiseksi; kannustaa komissiota
myös ottamaan käyttöön niin kutsutun 
yhden luukun järjestelmän ja/tai yhden 
eurooppalaisen puhelinnumeron, joka 
helpottaa kansalaisten pääsyä olemassa 
oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin omassa 
jäsenvaltiossaan tai toisessa jäsenvaltiossa 
sekä antaa heille selvät ohjeet niiden 
käyttöön;

Or. de

Tarkistus 59
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kannustaa komissiota suunnittelemaan 
koordinointirakenteen rajat ylittäviä 
kuluttajariitoja varten kansallisten 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
saatavuuden ja koordinoinnin 
helpottamiseksi; kannustaa komissiota 
myös ottamaan käyttöön niin kutsutun 
yhden luukun järjestelmän ja/tai yhden 
eurooppalaisen puhelinnumeron, joka 
helpottaa kansalaisten pääsyä olemassa 
oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin omassa 
jäsenvaltiossaan tai toisessa jäsenvaltiossa 
sekä antaa heille selvät ohjeet niiden 
käyttöön;

8. kannustaa komissiota suunnittelemaan 
koordinointirakenteen rajat ylittäviä 
kuluttajariitoja varten kansallisten 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
saatavuuden ja koordinoinnin 
helpottamiseksi; kannustaa komissiota
myös ottamaan käyttöön kaikilla Euroopan 
unionin kielillä toimivan verkkoportaalin, 
jonka avulla helpotetaan kansalaisten 
pääsyä olemassa oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin omassa 
jäsenvaltiossaan tai toisessa jäsenvaltiossa 
sekä annetaan heille selkeät ohjeet niiden 
käyttöön;

Or. en
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Tarkistus 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kannustaa komissiota suunnittelemaan 
koordinointirakenteen rajat ylittäviä 
kuluttajariitoja varten kansallisten 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
saatavuuden ja koordinoinnin 
helpottamiseksi; kannustaa komissiota 
myös ottamaan käyttöön niin kutsutun 
yhden luukun järjestelmän ja/tai yhden 
eurooppalaisen puhelinnumeron, joka 
helpottaa kansalaisten pääsyä olemassa 
oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin omassa 
jäsenvaltiossaan tai toisessa jäsenvaltiossa
sekä antaa heille selvät ohjeet niiden 
käyttöön;

8. kannustaa komissiota suunnittelemaan 
koordinointirakenteen rajat ylittäviä 
oikeuskiistoja varten kansallisten 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
saatavuuden ja koordinoinnin 
helpottamiseksi; kannustaa komissiota 
myös tarjoamaan Euroopan oikeudellisen 
verkoston kotisivuillaan yleiskatsauksen 
kaikilla virallisilla kielillä asianomaisista 
kansallisista menettelyistä ja 
julkaisemaan yhden eurooppalaisen 
puhelinnumeron, joka helpottaa 
kansalaisten mahdollisuuksia käyttää
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
omassa jäsenvaltiossaan ja muissa 
jäsenvaltioissa sekä antamaan selkeät 
ohjeet niiden käytöstä;

Or. de

Tarkistus 61
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota tukemaan, 
vahvistamaan sekä lisäämään entisestään 
nykyisten tehokkaasti toimivien ja 
arvonsa osoittaneiden Solvit-järjestelmän, 
Europe Direct -palvelun, ECC-Netin ja 
FIN-NET-verkoston kaltaisten asiaa 
koskevien elinten toimintaedellytyksiä;
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Or. fr

Tarkistus 62
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota luomaan rajat 
ylittävien kiistojen ratkaisemiseen 
verkkoportaalin, jolla helpotettaisiin 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien 
yhteenliittämistä ja yhteistyötä 
kansallisella tasolla ja luotaisiin kaikille 
kuluttajille tarkoitettu keskitetty 
palvelupiste;

Or. el

Tarkistus 63
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota rajat ylittävien 
sähköistä kaupankäyntiä koskevien 
kuluttajariitojen osalta ottamaan nopeasti 
käyttöön monikielisen foorumin, jolla 
annetaan kuluttajille mahdollisuus 
ratkaista erimielisyytensä täysin 
sähköisesti, ja katsoo, että foorumin on 
oltava laatuvaatimusten mukainen ja sen 
on perustuttava jäsenvaltioissa käytössä 
oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin;

Or. fr
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Tarkistus 64
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. muistuttaa, että vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenetelmistä on 
tiedotettava paremmin ja kuluttajia ja 
ammattilaisia on kannustettava entistä 
enemmän hyödyntämään niitä 
vaihtoehtona tuomioistuinkäsittelylle 
siten, että vältetään vastakkainasettelu ja 
tarjotaan mahdollisuus tarkastella 
tilannetta molempia osapuolia 
hyödyttävänä;

Or. fr

Tarkistus 65
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. katsoo, että vastuu tietojen 
antamisesta kuluttajille kuuluu julkisen 
vallan edustajille, tieto- ja 
neuvontaverkostoille, 
sääntelyviranomaisille sekä 
kuluttajayhdistyksille, ja kehottaa näitä 
kutakin tasollaan toteuttamaan asiaa 
koskevia valistuskampanjoita ja 
pilottihankkeita;

Or. fr



PE469.958v01-00 36/44 AM\874223FI.doc

FI

Tarkistus 66
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. katsoo, että vastuu tietojen 
antamisesta ammattilaisille kuuluu 
julkisen vallan edustajille ja 
etujärjestöille, ja kehottaa näitä kutakin 
tasollaan toteuttamaan asiaa koskevia 
valistuskampanjoita ja pilottihankkeita;

Or. fr

Tarkistus 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. ehdottaa komissiolle eurooppalaisen, 
monikielisen sovitteluportaalin luomista 
internetiin, jossa kuluttajat voisivat kysyä 
kysymyksiä ja hankkia tietoa, kuinka 
toimia sovittelussa, mitä siinä tapahtuu 
sekä heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 68
Barbara Weiler

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. ehdottaa komissiolle eurooppalaisen, 
monikielisen sovitteluportaalin luomista 

9. arvostelee komission nykyisen 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
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internetiin, jossa kuluttajat voisivat kysyä 
kysymyksiä ja hankkia tietoa, kuinka 
toimia sovittelussa, mitä siinä tapahtuu 
sekä heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan;

koskevan tietokannan epäselvyyttä;
ehdottaa komissiolle eurooppalaisen, 
monikielisen sovitteluportaalin luomista 
internetiin, jossa kuluttajat voisivat kysyä 
kysymyksiä ja hankkia tietoa, kuinka 
toimia sovittelussa, mitä siinä tapahtuu 
sekä heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan; tähdentää, että 
kuluttajien edun mukaisesti huomiota on 
kiinnitettävä sähköisen portaalin 
helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen; 

Or. de

Tarkistus 69
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. ehdottaa komissiolle eurooppalaisen, 
monikielisen sovitteluportaalin luomista 
internetiin, jossa kuluttajat voisivat kysyä 
kysymyksiä ja hankkia tietoa siitä, kuinka 
toimia sovittelussa, mitä siinä tapahtuu
sekä heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan;

9. ehdottaa, että komissio luo
eurooppalaisen, monikielisen 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
koskevan sekä käytössä olevien 
tietojärjestelmien ja verkostojen varaan
rakentuvan verkkoportaalin, josta
kuluttajat voisivat hankkia tietoa siitä, 
kuinka vaihtoehtoiset 
riidanratkaisumenetelmät toimivat, mitä 
ne käsittävät sekä tietoa heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan;

Or. en

Tarkistus 70
Toine Manders

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. tähdentää, että kuluttajilla on oltava 
mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki 
olennaiset vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä koskevat 
sähköiset tiedot, jotka on käännetty 
asianmukaisesti näiden omalle kielelle 
käyttämällä valmiiksi saatavilla olevia, 
helppokäyttöisiä käännöskoneita; 

Or. nl

Tarkistus 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että on olennaisen tärkeää 
tiedottaa kuluttajaa vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien olemassaolosta 
ennen kuluttajariidan syntymistä; ehdottaa, 
että etukäteen tiedottaminen tapahtuisi 
sisällyttämällä kaikkiin 
sopimusasiakirjoihin viite 
mahdollisuudesta turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin, ja mukana olisi 
kyseiseen menettelyyn turvautuvien 
ammattilaisten yhteystiedot sekä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
tiedonantosäännöt;

10. korostaa, että on olennaisen tärkeää 
antaa kuluttajille enemmän tietoa
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
olemassaolosta ennen kuluttajariidan 
syntymistä; ehdottaa, että etukäteen 
tiedottaminen tapahtuisi sisällyttämällä 
kaikkiin sopimusasiakirjoihin viite 
mahdollisuudesta turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin, ja mukana olisi 
kyseiseen menettelyyn turvautuvien 
ammattilaisten yhteystiedot sekä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
tiedonantosäännöt, sillä tällä 
vaatimuksella vältyttäisiin ylimääräisiltä 
kustannuksilta ja byrokratialta;

Or. en

Tarkistus 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että on olennaisen tärkeää 
tiedottaa kuluttajaa vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien olemassaolosta 
ennen kuluttajariidan syntymistä; 
ehdottaa, että etukäteen tiedottaminen 
tapahtuisi sisällyttämällä kaikkiin 
sopimusasiakirjoihin viite 
mahdollisuudesta turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin, ja mukana olisi 
kyseiseen menettelyyn turvautuvien 
ammattilaisten yhteystiedot sekä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
tiedonantosäännöt; 

10. korostaa, että on olennaisen tärkeää 
tiedottaa kuluttajaa vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien olemassaolosta 
ennen oikeuskiistan syntymistä; ehdottaa, 
että etukäteen tiedottaminen tapahtuisi 
sisällyttämällä kaikkiin 
sopimusasiakirjoihin viite 
mahdollisuudesta turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin, ja mukana olisi 
kyseiseen menettelyyn turvautuvien 
ammattilaisten yhteystiedot sekä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
tiedonantosäännöt; 

Or. de

Tarkistus 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että on olennaisen tärkeää 
tiedottaa kuluttajaa vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien olemassaolosta 
ennen kuluttajariidan syntymistä; ehdottaa, 
että etukäteen tiedottaminen tapahtuisi 
sisällyttämällä kaikkiin 
sopimusasiakirjoihin viite 
mahdollisuudesta turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin, ja mukana olisi 
kyseiseen menettelyyn turvautuvien 
ammattilaisten yhteystiedot sekä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
tiedonantosäännöt;

10. korostaa, että on olennaisen tärkeää 
antaa kuluttajille enemmän tietoa
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
olemassaolosta ennen kuluttajariidan 
syntymistä; vaatii, että yritysten ja liike-
elämän järjestöjen vastuuntuntoa on tältä 
osin lisättävä; katsoo, että yrityksillä ja 
yritysten etujärjestöillä on velvollisuus 
tiedottaa kuluttajille käytettävissä olevista 
vaihtoehtoisista riidanratkaisuvälineistä; 
ehdottaa, että etukäteen tiedottaminen 
tapahtuisi sisällyttämällä kaikkiin 
sopimusasiakirjoihin viite 
mahdollisuudesta turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin, ja mukana olisi 
kyseiseen menettelyyn turvautuvien 
ammattilaisten yhteystiedot sekä 
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vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
tiedonantosäännöt;

Or. en

Tarkistus 74
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa, että on olennaisen tärkeää 
tiedottaa kuluttajaa vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien olemassaolosta 
ennen kuluttajariidan syntymistä; ehdottaa, 
että etukäteen tiedottaminen tapahtuisi 
sisällyttämällä kaikkiin 
sopimusasiakirjoihin viite 
mahdollisuudesta turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin, ja mukana olisi 
kyseiseen menettelyyn turvautuvien 
ammattilaisten yhteystiedot sekä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
tiedonantosäännöt;

10. korostaa, että on olennaisen tärkeää 
antaa kuluttajille enemmän tietoa
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
olemassaolosta ja eduista ennen 
kuluttajariidan syntymistä; ehdottaa, että 
etukäteen tiedottaminen tapahtuisi 
sisällyttämällä kaikkiin 
sopimusasiakirjoihin viite 
mahdollisuudesta turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenetelmiin, ja mukana olisi 
kyseiseen menettelyyn turvautuvien 
ammattilaisten yhteystiedot sekä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien 
tiedonantosäännöt;

Or. en

Tarkistus 75
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa kuluttajayhdistysten roolia 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä 
koskevien tiedotuskampanjoiden 
toteuttamisessa ja niiden tehtävää ohjata 
kuluttajia käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä, kun nämä 
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kääntyvät yhdistysten puoleen 
kuluttajariitoja koskevissa asioissa;

Or. fr

Tarkistus 76
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa toteuttamaan 
tiedotuskampanjoita, joilla pyritään 
antamaan lisätietoa sekä kuluttajille että 
yrittäjille ja valistamaan heitä tämän 
järjestelmän käyttämiseen liittyvistä 
eduista;

Or. el

Tarkistus 77
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. ehdottaa, että kauppakamarit ja muut 
ammattiorganisaatiot olisivat velvollisia 
tiedottamaan yrityksiä olemassa olevista 
vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenetelmistä, sekä niiden 
käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista
hyödyistä liittyen erityisesti niiden tuomiin 
mahdollisuuksiin vähentää 
oikeudenkäyntejä, yrityksen imagoon sekä 
mahdollisuuksiin, joita ne tarjoavat 
asiakassuhteiden luomiseen osapuolten 
välillä verrattuna välimiesoikeuden 
päätökseen tai tuomioistuimen antamaan 

11. ehdottaa, että kauppakamarit sekä 
kansallisen että EU:n tason kattojärjestöt
olisivat velvollisia tiedottamaan yrityksille
olemassa olevista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenetelmistä, sekä niiden 
käyttämisen mahdollisista hyödyistä, jotka 
liittyvät erityisesti niiden tuomiin 
mahdollisuuksiin vähentää 
oikeudenkäyntejä, kohottaa yrityksen 
imagoa sekä mahdollisuuksiin, joita ne 
tarjoavat asiakassuhteiden palauttamiseen 
osapuolten välillä verrattuna 
välimiesoikeuden päätökseen tai 
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tuomioon; tuomioistuimen antamaan tuomioon;

Or. en

Tarkistus 78
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. ehdottaa, että kauppakamarit ja muut 
ammattiorganisaatiot olisivat velvollisia 
tiedottamaan yrityksiä olemassa olevista 
vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenetelmistä, sekä niiden 
käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista 
hyödyistä liittyen erityisesti niiden tuomiin 
mahdollisuuksiin vähentää 
oikeudenkäyntejä, yrityksen imagoon sekä 
mahdollisuuksiin, joita ne tarjoavat 
asiakassuhteiden luomiseen osapuolten 
välillä verrattuna välimiesoikeuden 
päätökseen tai tuomioistuimen antamaan 
tuomioon;

11. korostaa, että yksi merkittävimmistä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuvälineiden 
käyttöä estävistä seikoista on yritysten 
haluttomuus sitoutua tällaisiin 
mekanismeihin; ehdottaa, että 
kauppakamarit sekä kansallisen että EU:n 
tason kattojärjestöt olisivat velvollisia 
tiedottamaan yrityksille olemassa olevista 
vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenetelmistä, sekä niiden 
käyttämisen mahdollisista hyödyistä, jotka 
liittyvät erityisesti niiden tuomiin 
mahdollisuuksiin vähentää 
oikeudenkäyntejä, kohottaa yrityksen 
imagoa sekä mahdollisuuksiin, joita ne 
tarjoavat luottamukseen perustuvien
asiakassuhteiden palauttamiseen 
osapuolten välillä verrattuna 
välimiesoikeuden päätökseen tai 
tuomioistuimen antamaan tuomioon;

Or. en

Tarkistus 79
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
12 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

12. suosittelee mahdollisena kannusteena 
yrityksille kuluttajariitojen sovitteluun 
liittyvän laatumerkinnän 
käyttöönottamista Euroopan tasolla. Se 
erottelisi parhaiden käytäntöjen 
suuntaviivat.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 80
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. suosittelee mahdollisena kannusteena 
yrityksille kuluttajariitojen sovitteluun 
liittyvän laatumerkinnän käyttöönottamista 
Euroopan tasolla. Se erottelisi parhaiden 
käytäntöjen suuntaviivat.

12. suosittelee mahdollisena kannusteena 
yrityksille sellaisen kuluttajariitojen 
sovitteluun liittyvän laatumerkinnän 
käyttöönottamista, joka yhdistettäisiin
parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen 
tarkoitetuilla suuntaviivoilla; katsoo, että 
olisi laadittava tätä ehdotusta koskeva 
kustannusselvitys.

Or. en

Tarkistus 81
Robert Rochefort

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. suosittelee mahdollisena kannusteena 
yrityksille kuluttajariitojen sovitteluun 
liittyvän laatumerkinnän käyttöönottamista 

12. suosittelee, että mahdollisuuksien 
mukaan otetaan käyttöön kannusteena 
yrityksille kuluttajariitojen sovitteluun
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Euroopan tasolla. Se erottelisi parhaiden 
käytäntöjen suuntaviivat.

liittyvä EU:n tason laatumerkintä, joka 
olisi yhdenmukainen parhaiden 
käytänteiden tunnustamiseen käytettävien 
suuntaviivojen kanssa ja jonka avulla 
kuluttajille annettaisiin mahdollisuus 
tunnistaa nopeasti yritykset, jotka tukevat 
aktiivisesti vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenetelmiä.

Or. fr

Tarkistus 82
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. suosittelee mahdollisena kannusteena 
yrityksille kuluttajariitojen sovitteluun 
liittyvän laatumerkinnän käyttöönottamista 
Euroopan tasolla. Se erottelisi parhaiden 
käytäntöjen suuntaviivat.

12. suosittelee mahdollisena kannusteena 
yrityksille kuluttajariitojen sovitteluun 
liittyvän laatumerkinnän käyttöönottamista
ja sen yhdistämistä parhaiden käytäntöjen 
tunnistamiseen tähtääviin suuntaviivoihin; 
korostaa, että komission olisi 
varmistettava, että laatumerkintää 
käytetään tarkoituksenmukaisesti ja että 
se saatetaan voimaan.

Or. en


