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Tarkistus 75
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin tulisi edistää sitä, että 
kuluttajista tulee keskeisiä toimijoita 
sisämarkkinoilla, tukemalla ja 
täydentämällä jäsenvaltioiden politiikkaa ja 
pyrkimällä varmistamaan, että kansalaiset 
saavat mahdollisimman paljon hyötyä 
sisämarkkinoista ja että heidän 
turvallisuuttaan ja taloudellisia etujaan 
suojellaan asianmukaisesti tässä 
yhteydessä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 76
Louis Grech

 Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

(2 a) Viimeaikainen talouden 
laskusuhdanne on paljastanut lukuisia 
sisämarkkinoilla ilmeneviä vakavia 
puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia, 
jotka kaikki ovat vähentäneet kuluttajien 
ja kansalaisten luottamusta. Vaikka on 
tunnustettava unionin nykyiset 
budjettirajoitukset, unionin olisi kaikesta 
huolimatta tarjottava asianmukaisia 
rahoitusvälineitä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan tavoitteen 
tukemiseen.

Or. en
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Tarkistus 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Sisämarkkinoiden toteuttamiseksi on 
tärkeää poistaa sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan välittömät ja 
välilliset esteet ja vahvistaa kansalaisten 
uskoa ja luottamusta järjestelmään 
erityisesti rajatylittävässä kaupassa. 
Unionin olisi pyrittävä luomaan oikeat 
markkinaolosuhteet tarjoamalla 
kuluttajille riittävästi välineitä harkittujen 
ja tietoisten päätösten tekemiseksi.

Or. en

Tarkistus 78
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tässä asetuksessa otetaan huomioon 
taloudellinen, yhteiskunnallinen ja 
tekninen ympäristö ja niihin liittyvät uudet 
haasteet. Tästä ohjelmasta rahoitetuilla 
toimilla pyritään etenkin ratkaisemaan 
kysymyksiä, jotka liittyvät 
globalisoitumiseen, digitalisoitumiseen, 
tarpeeseen lisätä kulutusmallien 
kestävyyttä, väestön ikääntymiseen ja 
sosiaaliseen syrjäytymiseen sekä muita 
heikommassa asemassa oleviin kuluttajiin. 
Etusijalle olisi asetettava kuluttajien etujen 
sisällyttäminen kaikkeen yhteisön 
politiikkaan SEUT-sopimuksen 12 artiklan 
mukaisesti. Yhteensovittaminen unionin 
muiden politiikan alojen ja ohjelmien 
kanssa on keskeinen tekijä 

(3) Tässä asetuksessa otetaan huomioon 
taloudellinen, yhteiskunnallinen ja 
tekninen ympäristö ja niihin liittyvät uudet 
haasteet. Tästä ohjelmasta rahoitetuilla 
toimilla pyritään etenkin ratkaisemaan 
kysymyksiä, jotka liittyvät 
globalisoitumiseen, digitalisoitumiseen, 
kestävään kuluttajakäyttäytymiseen, 
väestön ikääntymiseen ja sosiaaliseen 
syrjäytymiseen sekä erityisen heikossa
asemassa oleviin kuluttajiin. Etusijalle olisi 
asetettava kuluttajien etujen sisällyttäminen 
unionin kaikkiin politiikan aloihin
SEUT-sopimuksen 12 artiklan mukaisesti. 
Jotta voidaan varmistaa kuluttajien edun 
kokonaisvaltainen huomioon ottaminen, 
on huolehdittava yhteensovittamisesta 
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varmistettaessa, että kuluttajien etu 
otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon 
muilla politiikan aloilla. Yhteisvaikutusten 
edistämiseksi ja päällekkäisyyksien
välttämiseksi muista unionin rahastoista ja 
ohjelmista olisi niiden kattamilla aloilla 
tuettava taloudellisesti kuluttajien etujen 
huomioon ottamista.

unionin muiden politiikan alojen ja 
ohjelmien kanssa. Yhteisvaikutusten 
edistämiseksi ja päällekkäisten 
rakenteiden välttämiseksi muista unionin 
rahastoista ja ohjelmista olisi niiden 
kattamilla aloilla tuettava taloudellisesti 
kuluttajien etujen huomioon ottamista.

Or. de

Tarkistus 79
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vuosien 2014–2020 
kuluttajaohjelmassa olisi varmistettava 
kaikkien kuluttajien korkeatasoinen suoja 
ja keskityttävä erityisesti muita 
heikommassa asemassa oleviin 
kuluttajiin, jotta voidaan ottaa huomioon 
heidän erityistarpeensa ja lisätä heidän 
valmiuksiaan, kuten vaaditaan 
8 päivänä toukokuuta 2012 käsitellyssä 
sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan mietinnössä 
strategiasta muita heikommassa asemassa 
olevien kuluttajien oikeuksien 
vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 80
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 b) Vuosien 2014–2020 
kuluttajaohjelmassa olisi huolehdittava 
riittävästä tuesta kuluttajajärjestöille, 
koska niillä on tärkeä rooli valistettaessa 
kuluttajia heidän oikeuksistaan, 
tuettaessa kuluttajia kuluttajariidoissa ja 
edistettäessä kuluttajien etua 
sisämarkkinoiden toteutuksessa.

Or. en

Tarkistus 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien 
oikeuksien täytäntöönpanoa. Ohjelman 
perusteella toteutettujen toimenpiteiden 
merkitystä ja vaikutuksia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisin väliajoin. 
Kuluttajapolitiikan arviointia varten olisi 
kehitettävä indikaattoreita.

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien 
oikeuksien täytäntöönpanoa. Ohjelman 
perusteella toteutettujen toimenpiteiden 
merkitystä ja vaikutuksia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisin väliajoin, jotta 
saadaan kuva kuluttajakäyttäytymisestä ja 
markkinoiden toimintaheikkouksista ja 
voidaan helpottaa älykkäämpien toimien 
suunnittelua. Komission olisi toimitettava 
parlamentille vuosittain 
seurantakertomus ja liitettävä siihen 
tarvittaessa ehdotuksia ohjelmaan 
tehtävistä muutoksista. Kuluttajapolitiikan 
arviointia varten olisi kehitettävä 
indikaattoreita.

Or. en
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Tarkistus 82
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien 
oikeuksien täytäntöönpanoa. Ohjelman 
perusteella toteutettujen toimenpiteiden 
merkitystä ja vaikutuksia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisin väliajoin. 
Kuluttajapolitiikan arviointia varten olisi 
kehitettävä indikaattoreita.

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien 
oikeuksien täytäntöönpanoa. Ohjelman 
perusteella toteutettujen toimenpiteiden 
merkitystä ja vaikutuksia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisin väliajoin. 
Kuluttajapolitiikan arviointia ja varsinkin 
toteutettujen toimien tarkkaa arviointia
varten olisi kehitettävä indikaattoreita.

Or. fr

Tarkistus 83
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien 
oikeuksien täytäntöönpanoa. Ohjelman 
perusteella toteutettujen toimenpiteiden 
merkitystä ja vaikutuksia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisin väliajoin. 
Kuluttajapolitiikan arviointia varten olisi 
kehitettävä indikaattoreita.

(5) On tärkeää parantaa kuluttajansuojaa. 
Jotta tämä yleistavoite voidaan saavuttaa, 
olisi määritettävä erityistavoitteita, jotka 
koskevat turvallisuutta, kuluttajavalistusta 
ja -kasvatusta, alkuperämerkintöjä, 
harhaanjohtamista, takuita ja muita 
kuluttajan oikeuksia ja niiden
täytäntöönpanoa sekä verkkokauppaa ja 
palvelunumeroita. Ohjelman perusteella 
toteutettujen toimenpiteiden merkitystä ja 
vaikutuksia olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisin väliajoin. Kuluttajapolitiikan 
arviointia varten olisi kehitettävä 
indikaattoreita ja tehtävä yrityksissä 



PE489.502v01-00 8/33 AM\902046FI.doc

FI

pistokokeita. Tulokset olisi julkistettava 
internetissä, jotta kuluttajat näkevät, 
mitkä yritykset milläkin alalla ovat 
kuluttajaystävällisiä tai 
kuluttajavihamielisiä.

Or. de

Tarkistus 84
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) On tärkeää lujittaa kuluttajien 
luottamusta. Tämän tavoitteen 
toteutumiseksi olisi vahvistettava 
toimintaedellytyksiä erityisesti 
myöntämällä asianmukaista taloudellista 
tukea unionin tason kuluttajajärjestöjen 
ja Euroopan kuluttajakeskusten kaltaisille 
tahoille, jotka tarjoavat kuluttajille tietoa 
ja apua, jotta nämä pystyvät käyttämään 
oikeuksiaan ja tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisumekanismeja, ja joilla on 
valmiudet parantaa kuluttajansuojaa ja 
kuluttajien luottamusta toimimalla 
paikalla ja tarjoamalla räätälöityä apua, 
tietoa ja valistusta.

Or. fr

(Entinen johdanto-osan 4 a kappale, sillä ranskankielisen toisinnon numerojärjestys on 
virheellinen.)

Perustelu

Unionin tason kuluttajajärjestöillä on ratkaiseva merkitys tiedon jakamisessa, kuluttajien 
auttamisessa käyttämään oikeuksiaan sekä heidän etujensa ajamisessa uutta lainsäädäntöä 
laadittaessa. Mukautus 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan 5 alakohtaan ehdotettuun 
sanamuotoon.
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Tarkistus 85
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) On säädettävä tukikelpoisista toimista, 
joiden avulla tavoitteet on tarkoitus 
saavuttaa.

(6) On määriteltävä konkreettisesti 
etukäteen tukikelpoiset toimet, joiden 
avulla tavoitteet on tarkoitus saavuttaa.

Or. de

Tarkistus 86
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On tarpeen määritellä 
edunsaajaryhmät, jotka voivat hakea 
avustuksia.

(7) On tarpeen määritellä tukikelpoiset 
tahot, jotka voivat hakea avustuksia.

Or. de

Tarkistus 87
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
2 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman tavoitteena on tukea 
kuluttajapolitiikan yleistavoitetta tehdä 
vaikutusvaltaisesta kuluttajasta 
sisämarkkinoiden keskeinen toimija. 
Ohjelma pyrkii tähän siten, että se 
myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, 
turvallisuuden ja taloudellisten etujen 
suojaamiseen sekä edistää kuluttajien 

Ohjelman tavoitteena on tukea 
kuluttajapolitiikan uutta yleistavoitetta 
tehdä vaikutusvaltaisesta kuluttajasta 
sisämarkkinoiden keskeinen toimija nyt 
kun sisämarkkinoiden vapautuminen on 
nostanut hintoja, heikentänyt laatua ja 
karsinut palveluja. Ohjelma pyrkii tähän 
siten, että se myötävaikuttaa kansalaisten 
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oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen ja 
oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi. 
Ohjelmalla täydennetään, tuetaan ja 
seurataan jäsenvaltioiden toteuttamaa 
politiikkaa.

hyvinvointiin, edistää taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää
kehitystä koko unionissa, lisää sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kestävyyttä ja 
solidaarisuutta, joiden perustana ovat 
toisiaan tukevat talous-, sosiaali- ja 
ympäristöpilarit, joita puolestaan 
ohjataan sosio-ekonomisen hallintotavan 
demokraattisen ja osallistavan prosessin 
avulla, ja keskittyy hyödyttämään 
kansalaisia ja kuluttajansuojaa erityisesti
kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja 
taloudellisten etujen suojaamisen avulla
sekä edistää kuluttajien oikeutta 
tiedonsaantiin ja koulutukseen ja oikeutta 
järjestäytyä etujensa valvomiseksi. 
Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan 
jäsenvaltioiden toteuttamaa politiikkaa.

Or. en

Tarkistus 88
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuun 
yleiseen tavoitteeseen pyritään seuraavien 
erityistavoitteiden avulla:

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitetut yleiset 
tavoitteet muodostavat toimien poliittisen 
kehyksen. Osaan näistä yleisistä 
tavoitteista pyritään seuraavien 
erityistavoitteiden avulla:

Or. en

Tarkistus 89
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) Tavoite 2 – kuluttajavalistus ja 
-kasvatus: kehitetään kuluttajakasvatusta ja 
-valistusta ja parannetaan kuluttajien 
tietoisuutta omista oikeuksistaan, kootaan 
näyttöä kuluttajapolitiikan perustaksi ja 
tuetaan kuluttajajärjestöjä.

(b) Tavoite 2 – kuluttajavalistus ja 
-kasvatus, alkuperämerkinnät ja 
harhaanjohtamisen välttäminen: 
kehitetään kuluttajakasvatusta ja -valistusta 
ja parannetaan kuluttajien tietoisuutta 
omista oikeuksistaan, kootaan näyttöä 
kuluttajapolitiikan perustaksi ja tuetaan 
kuluttajajärjestöjä, tarkastetaan varsinkin 
elintarvikealan alkuperämerkintöjen 
todenperäisyys, jossa ratkaisevaa on 
raaka-aineen alkuperä, ei jalostuspaikka.

Or. de

Tarkistus 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Tavoite 3 – oikeudet ja 
oikeussuojakeinot: vakiinnutetaan
kuluttajien oikeudet etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan 
oikeussuojakeinojen, muun muassa 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 
käyttömahdollisuuksia.

(c) Tavoite 3 – oikeudet ja 
oikeussuojakeinot: vahvistetaan kuluttajien 
oikeuksia etenkin sääntelytoiminnan kautta 
ja parannetaan mutkattomien, 
tehokkaiden, tarkoituksenmukaisten ja 
edullisten oikeussuojakeinojen, muun 
muassa vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 
käyttömahdollisuuksia kotimaisten ja 
rajatylittävien kiistojen ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
etenkin sillä, miten paljon vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisukeinoja käytetään 
rajatylittävien kiistojen ratkaisemisessa, 
sekä unionin laajuisen online-
riitojenratkaisujärjestelmän toiminnan 
kautta.

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
etenkin sillä, miten paljon vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisukeinoja käytetään 
kotimaisten ja rajatylittävien kiistojen 
ratkaisemisessa unionin laajuisen online-
riitojenratkaisujärjestelmän toiminnan 
kautta, sekä sillä, kuinka suuri osa 
kuluttajista ja elinkeinonharjoittajista 
turvautuu vaihtoehtoiseen 
riitojenratkaisuun tai muihin 
oikeussuojakeinoihin kiistojen 
ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 92
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Tavoite 4 – täytäntöönpano: tuetaan 
kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa 
lisäämällä kansallisten 
täytäntöönpanoviranomaisten välistä 
yhteistyötä ja tarjoamalla kuluttajien tueksi 
neuvontaa.

(d) Tavoite 4 – täytäntöönpano: tuetaan 
kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa 
lisäämällä kansallisten 
täytäntöönpanoviranomaisten välistä 
yhteistyötä ja tarjoamalla kuluttajien tueksi 
neuvontaa sekä parannetaan varsinkin 
takuuvaateiden läpimenomahdollisuuksia 
erityisesti palvelunumeroiden välityksellä 
tehdyissä valituksissa tai verkkokaupassa.

Or. de

Tarkistus 93
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
tarkastelemalla etenkin 
kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten verkoston kautta välitettyjen 
tietojen määrää ja sen puitteissa tehtävää 
yhteistyötä sekä Euroopan 
kuluttajakeskusten toimintaa.

Tämän tavoitteen edistymistä mitataan 
tarkastelemalla etenkin 
kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten verkoston kautta välitettyjen 
tietojen määrää ja sen puitteissa tehtävän 
yhteistyön tehokkuutta sekä Euroopan 
kuluttajakeskusten toimintaa, niiden 
näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa sekä 
kuluttajien tyytyväisyyttä edellisen 
riitojenratkaisumenettelyn aikana 
saatuun apuun.

Or. fr

Perustelu

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on toiminut jo pitkään. Sen vuoksi on tarkennettava 
käytettäviä kriteereitä ja lisättävä niihin laadullisia seikkoja. Tietojen määrän lisäksi 
ehdotetaan näin ollen mitattavan verkoston vaikuttavuutta. Euroopan kuluttajakeskusten 
arviointi on osoittanut, että keskusten näkyvyys kuluttajien keskuudessa on heikko (15 %). 
Siksi olisi lisättävä niiden näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tarkistus on sopusoinnussa liitteeseen II 
ehdotettujen muutosten kanssa.

Tarkistus 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
liitteessä II vahvistettujen indikaattorien 
mukauttamista koskevia delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan mukaisesti.

Poistetaan. 

Or. en

Tarkistus 95
Louis Grech
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) tuotteiden jäljitettävyyden ja 
vaarallisia tuotteita koskevan 
tiedonsaannin parantaminen;

Or. en

Tarkistus 96
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) näytön kokoaminen politiikan 
kehittämisen perustaksi kuluttajia 
koskevilla aloilla;

4) näytön kokoaminen ja tietojen 
saatavuuden parantaminen kuluttajia 
koskevilla aloilla toteutettavan politiikan 
kehittämisen, älykkään ja kohdennetun 
sääntelyn sekä markkinoiden toiminnan 
puutteiden tai kuluttajien tarpeiden 
kehityssuuntien havaitsemisen perustaksi;

Or. fr

Perustelu

Jotta tiedoista olisi enemmän hyötyä, ne on asetettava kaikkien helposti saataville. 
Vaikuttavuutta ajatellen on varmistettava, että koottua näyttöä käytetään uutta lainsäädäntöä 
laadittaessa ja että sen avulla pyritään havaitsemaan mahdolliset markkinoiden toiminnan 
puutteet tai kuluttajien uudet tarpeet.

Tarkistus 97
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

5) tuki kuluttajajärjestöille; 5) tuki unionin tason sekä kansallisen ja 
alueellisen tason kuluttajajärjestöille;

Or. fr

Tarkistus 98
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) paikallisen, alueellisen, kansallisen ja 
unionin tason kuluttajajärjestöjen 
valmiuksien lisääminen, avoimuuden 
lisääminen sekä hyvien toimintatapojen ja 
kokemusten vaihdon lisääminen;

Or. fr

Perustelu

Tässä yhteydessä on syytä käyttää ja päivittää kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön 
toimintaohjelmasta (2007–2013) tehtyyn päätökseen 1926/2006/EY sisältyvän toimen 7 
yhteydessä esitettyjä ajatuksia.

Tarkistus 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) kuluttajamarkkinoiden avoimuuden ja 
kuluttajavalistuksen edistäminen;

(6) sisämarkkinoiden avoimuuden ja 
kuluttajavalistuksen edistäminen muun 
muassa asettamalla saataville luotettavaa 
tietoa, jonka avulla kuluttajat voivat 
verrata hintojen lisäksi myös tavaroiden 
ja palvelujen laatua ja kestävyyttä;
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Or. en

Tarkistus 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) kuluttajakasvatuksen edistäminen; (7) kuluttajien tukeminen vapaiden ja 
tietoisten valintojen tekemisessä 
kuluttajavalistusta lisäämällä;

Or. en

Tarkistus 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) kuluttajakasvatuksen edistäminen; (7) kuluttajien ja yritysten entistä 
tehokkaampi valistaminen kuluttajan 
oikeuksista;

Or. en

Tarkistus 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) sen varmistaminen, että myös muita 
heikommassa asemassa olevat kuluttajat 
voivat saada tietoa tuotteista ja 
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palveluista, jotta heillä on yhtäläiset 
mahdollisuudet tehdä vapaasti tietoisia 
päätöksiä;

Or. en

Tarkistus 103
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) tuki koulutusohjelmille ja muun 
muassa toimittajille, viranomaisille ja 
kouluille tarkoitetuille opetuskeinoille 
keskittyen erityisesti muita heikommassa 
asemassa oleviin väestöryhmiin;

Or. en

Tarkistus 104
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) tuki vaihtoehtoisille 
riitojenratkaisuelimille sekä sellaisen 
unionin laajuisen sähköisen foorumin 
perustamiselle, joka toimii keskitettynä 
asiointipisteenä kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka haluavat 
ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella 
verkkokaupan riita-asioita, ja jonka 
toimintaa tukee mahdollisuus turvautua 
laadukkaisiin vaihtoehtoisiin 
riitojenratkaisuelimiin kaikkialla 
unionissa;

Or. en
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Tarkistus 105
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) kuluttajille tarjottavien 
riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja muun 
muassa online-järjestelmien saatavuuden 
edistäminen sekä niiden toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, mukaan luettuina 
asianmukaisten tietoteknisten välineiden 
kehittäminen ja ylläpito;

(9) kuluttajille tarjottavien 
riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja muun 
muassa online-järjestelmien saatavuuden 
edistäminen sekä niiden toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, mukaan luettuina 
asianmukaisten tietoteknisten välineiden 
kehittäminen ja ylläpito, sekä erityisesti 
sen varmistaminen, että muita 
heikommassa asemassa olevien 
kuluttajien tarpeet ja oikeudet tulevat 
asianmukaisesti huomioon otetuiksi;

Or. en

Tarkistus 106
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9) kuluttajille tarjottavien 
riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja muun 
muassa online-järjestelmien saatavuuden 
edistäminen sekä niiden toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, mukaan luettuina 
asianmukaisten tietoteknisten välineiden 
kehittäminen ja ylläpito;

9) kuluttajille tarjottavien yksilöllisten ja 
tapauksen mukaan kollektiivisten
riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja muun 
muassa online-järjestelmien saatavuuden 
edistäminen sekä niiden toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, mukaan luettuina 
asianmukaisten tietoteknisten välineiden 
kehittäminen ja ylläpito, ottaen erityisesti 
huomioon erityistoimet, jotka on 
tarkoitettu muita heikommassa asemassa 
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oleville henkilöille, kuten ikääntyneille 
ja/tai vähän koulutetuille henkilöille;

Or. fr

Perustelu

Mukautus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja liitteessä I olevaan 9 kohtaan ehdotettuun 
sanamuotoon.

Tarkistus 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) kuluttajajärjestöjen ottaminen 
mukaan vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien käytännön 
toteutukseen ja niiden toimintaan 
varsinkin kun kuluttajajärjestön on 
tarkoitus olla edustettuna asiantuntijana 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisuelimen 
lautakunnassa;

Or. en

Tarkistus 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta – 9 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) käytettävissä olevien resurssien ja 
yhteyspisteiden organisointi ja 
koordinointi kansalaisten tiedonsaannin 
helpottamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 109
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne ovat saaneet valtuudet edustaa 
kuluttajien etuja unionin tasolla vähintään 
puolessa jäsenvaltioista toimivilta
järjestöiltä, jotka edustavat kuluttajia 
kansallisten sääntöjen tai käytännön 
mukaisesti ja toimivat alueellisella tai 
kansallisella tasolla.

b) ne ovat saaneet valtuudet edustaa 
kuluttajien etuja unionin tasolla järjestöiltä, 
jotka edustavat kuluttajia kansallisten 
sääntöjen tai käytännön mukaisesti ja 
toimivat paikallisella, alueellisella tai 
kansallisella tasolla.

Or. fr

Tarkistus 110
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii viimeistään vuoden 2018 
puolivälissä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamista (tulosten ja vaikutusten 
tasolla), resurssien käytön tehokkuutta ja 
Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. 
Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edellisen ohjelman pitkän aikavälin 

Komissio laatii viimeistään vuoden 2018 
puolivälissä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamista (tulosten ja vaikutusten 
tasolla), resurssien käytön tehokkuutta ja 
Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. 
Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sisäistä ja 
ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin painopisteiden eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista, ja otettava huomioon, että 
keskittyminen Lissabonin strategian 
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vaikutuksia koskevan arvioinnin tulokset. tavoitteina oleviin kilpailukykyyn ja 
kustannusten leikkaamiseen on lisännyt 
jo entisestään suurta talouden 
epätasapainoa euroalueella (maat, joiden 
vienti on selvästi ylijäämäinen, vastaan 
maat, joilla on suuri vaihtotaseen 
alijäämä) ja yleensäkin EU:ssa, mikä
heikentää unionin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta. Siinä on otettava 
huomioon edellisen ohjelman pitkän 
aikavälin vaikutuksia koskevan arvioinnin 
tulokset.

Or. en

Tarkistus 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Poistetaan.
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 3 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle vuosien 2014–2020 ohjelman 
täytäntöönpanokauden ajaksi.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
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delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 112
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) täytäntöönpanoviranomaisten vaihto-
ohjelmat ja koulutus;

c) täytäntöönpanoviranomaisten vaihto-
ohjelmat ja koulutus erityisesti riskialoilla;

Or. fr

Perustelu

RAPEX-järjestelmää koskevasta toimintakertomuksesta ilmeni, että suuri osa unionin 
lainsäädännössä asetettujen vaatimusten vastaisista tuotteista tehdyistä ilmoituksista koski 
vain tiettyjä aloja (erityisesti tekstiiliteollisuutta (32 prosenttia) ja leluteollisuutta 
(25 prosenttia)).

Tarkistus 113
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 4 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

4. Näytön kokoaminen politiikan 
kehittämisen perustaksi kuluttajia 
koskevilla aloilla;

4. Näytön kokoaminen ja tietojen 
saatavuuden parantaminen kuluttajia 
koskevilla aloilla toteutettavan politiikan 
kehittämisen, älykkään ja kohdennetun 
sääntelyn sekä markkinoiden toiminnan 
puutteiden tai kuluttajien tarpeiden 
kehityssuuntien havaitsemisen perustaksi;

Or. fr

Perustelu

Mukautus 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan 4 alakohtaan ehdotettuun sanamuotoon.

Tarkistus 114
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 5 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5. Tuki kuluttajajärjestöille 5. Eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen 
toiminnan rahoittaminen

Or. fr

Perustelu

Mukautus 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan 5 alakohtaan ehdotettuun sanamuotoon.

Tarkistus 115
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alueellisten, kansallisten ja b) paikallisten, alueellisten, kansallisten ja 
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eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen 
valmiuksien kehittäminen esimerkiksi 
koulutuksen sekä parhaiden 
toimintatapojen ja niiden henkilöstön 
asuntuntemuksen vaihdon kautta; tämä 
koskee etenkin niissä jäsenvaltioissa 
toimivia kuluttajajärjestöjä, joissa 
kuluttajamarkkinoiden ja 
kulutusympäristön seuranta on osoittanut, 
että kuluttajien luottamus ja tietoisuus ovat 
suhteellisen matalalla tasolla;

eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen 
valmiuksien kehittäminen esimerkiksi eri 
kielillä ja kaikkialla unionissa annettavan
koulutuksen sekä parhaiden 
toimintatapojen ja niiden henkilöstön 
asiantuntemuksen vaihdon kautta; tämä 
koskee etenkin niissä jäsenvaltioissa 
toimivia kuluttajajärjestöjä, joissa 
kuluttajajärjestöt eivät ole tarpeeksi 
kehittyneitä, tai niissä jäsenvaltioissa 
toimivia kuluttajajärjestöjä, joissa 
kuluttajamarkkinoiden ja 
kulutusympäristön seuranta on osoittanut, 
että kuluttajien luottamus ja tietoisuus ovat 
suhteellisen matalalla tasolla;

Or. fr

Perustelu

Ohjelmassa olisi keskityttävä parantamaan kuluttajansuojaa niissä jäsenvaltioissa, joissa 
kuluttajajärjestöt eivät ole tarpeeksi kehittyneitä. Lisäksi TRACE-arvioinnissa kävi ilmi, että 
koulutustarjonnan kielivalikoimaa on monipuolistettava ja koulutusta on tarjottava 
laajemmalla alueella, jotta mahdollisimman monet järjestöt pääsevät siitä osalliseksi.

Tarkistus 116
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) rahoitusmekanismit 
kuluttajajärjestöjen tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 117
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. paikallisen, alueellisen, kansallisen ja 
unionin tason kuluttajajärjestöjen 
valmiuksien lisääminen, avoimuuden 
lisääminen sekä hyvien toimintatapojen ja 
kokemusten vaihdon lisääminen;

Or. fr

Perustelu

Mukautus 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan uuteen 5 a alakohtaan ehdotettuun sanamuotoon.

Tarkistus 118
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 6 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6. Kuluttajamarkkinoiden avoimuuden ja 
kuluttajavalistuksen edistäminen

6. Kuluttajamarkkinoiden avoimuuden ja 
kuluttajavalistuksen edistäminen erityisesti 
vertailusivustoilla, joilla esitetään 
vertailukelpoista, luotettavaa ja helposti 
saatavilla olevaa tietoa myös rajatylittävää 
kaupankäyntiä varten

Or. fr

Perustelu

Mukautus 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan 6 alakohtaan ehdotettuun sanamuotoon.

Tarkistus 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimet, joilla lisätään kuluttajien (c) toimet, joilla lisätään kuluttajien 
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mahdollisuuksia saada asianmukaista tietoa 
tuotteista ja markkinoista;

mahdollisuuksia saada asianmukaista tietoa 
sisämarkkinoilla tarjolla olevista
tavaroista ja palveluista, jotta kuluttajat 
voivat verrata hintojen lisäksi myös laatua 
niin verkkokaupassa kuin fyysisessä 
kaupankäynnissä ja myös rajatylittävässä 
kaupankäynnissä;

Or. en

Tarkistus 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 6 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) sertifikaatin kehittäminen 
yhdenmukaisen menetelmän mukaisesti 
hintavertailuja tekevää 
hintavertailusivustoa varten ja 
toteutuksen seuranta;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaiseen menetelmään perustuvalla sertifikaatilla voidaan varmistaa kilpailevien 
hintavertailusivustojen vertailukelpoisuus ja lisätä hintavertailujen luotettavuutta kuluttajan 
edun mukaisesti.

Tarkistus 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 6 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) tuki kuluttajakysymyksiä koskevaan 
viestintään, mukaan luettuna 
tiedotusvälineiden tukeminen kuluttajien 

(h) tuki kuluttajakysymyksiä koskevaan 
viestintään, mukaan luettuna 
tiedotusvälineiden kannustaminen 
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vaikutusmahdollisuuksien ja 
täytäntöönpanon edistämisessä.

kuluttajien vastuulliseen informointiin ja 
valistamiseen sekä kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 6 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) erityishuomion kiinnittäminen 
alaikäisten kuluttajavalistukseen 
varmistamalla, että mainonta on 
vastuullista ja pidättyy aggressiivisesta tai 
harhaanjohtavasta televisio- ja 
internetmainonnasta;

Or. en

Tarkistus 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 6 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h b) erityishuomion kiinnittäminen muita 
heikommassa asemassa oleviin 
kuluttajiin, joiden on vaikea saada ja 
ymmärtää kuluttajavalistusta, jotta 
voidaan varmistaa, ettei tätä 
väestöryhmää johdeta harhaan;

Or. en

Tarkistus 124
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 7 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

7. Kuluttajakasvatuksen edistäminen 7. Elinikäisen kuluttajakasvatuksen 
edistäminen

Or. fr

Perustelu

Mukautus 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan 7 alakohtaan ehdotettuun sanamuotoon.

Tarkistus 125
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – Tavoite 3 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeudet ja oikeussuojakeinot: 
vakiinnutetaan kuluttajien oikeudet
etenkin sääntelytoiminnan kautta ja 
parannetaan oikeussuojakeinojen, muun 
muassa vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 
käyttömahdollisuuksia

Oikeudet ja oikeussuojakeinot: kehitetään 
ja vahvistetaan kuluttajien oikeuksia
etenkin sääntelytoiminnan kautta ja 
parannetaan yksilöllisten ja tapauksen 
mukaan kollektiivisten
oikeussuojakeinojen, muun muassa 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 
käyttömahdollisuuksia.

Or. fr

Perustelu

Mukautus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ehdotettuun sanamuotoon.

Tarkistus 126
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 9 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

9. Kuluttajille tarjottavien 
riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja muun 
muassa online-järjestelmien saatavuuden 
edistäminen sekä niiden toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, mukaan luettuina 
asianmukaisten tietoteknisten välineiden 
kehittäminen ja ylläpito

9. Kuluttajille tarjottavien yksilöllisten ja 
tapauksen mukaan kollektiivisten
riitojenratkaisujärjestelmien, etenkin 
vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisujärjestelmien ja muun 
muassa online-järjestelmien saatavuuden 
edistäminen sekä niiden toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, ottaen erityisesti 
huomioon erityistoimet, jotka on 
tarkoitettu muita heikommassa asemassa 
oleville henkilöille, kuten ikääntyneille 
ja/tai vähän koulutetuille henkilöille; 
kuluttajille tarjottavien 
riitojenratkaisujärjestelmien toiminnan ja 
vaikuttavuuden seuranta, mukaan 
luettuina asianmukaisten tietoteknisten 
välineiden kehittäminen ja ylläpito sekä 
jäsenvaltioiden hyvien toimintatapojen ja 
kokemusten vaihto

Or. fr

Perustelu

Mukautus 4 artiklan 1 kohdan g alakohdan 9 ja 9 a alakohtaan ehdotettuun sanamuotoon.

Tarkistus 127
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 9 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) rahoitustuki kuluttajajärjestöjen 
osallistumiselle vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisuelinten toimintaan;

Or. en
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Tarkistus 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 11 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

11. Rahoitustuki toimiin, joita toteutetaan 
yhdessä sellaisten julkisten tai voittoa 
tavoittelemattomien elinten kanssa, jotka 
muodostavat unionin verkostoja, jotka 
tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta 
nämä voivat käyttää oikeuksiaan ja 
tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja, muun muassa 
online-riitojenratkaisujärjestelmiä
(Euroopan kuluttajakeskusten verkosto), 
mukaan luettuina

11. Rahoitustuki toimiin, joita toteutetaan 
yhdessä sellaisten julkisten tai voittoa 
tavoittelemattomien elinten kanssa, jotka 
muodostavat unionin verkostoja, jotka 
tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta 
nämä voivat käyttää oikeuksiaan ja 
tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja, muun muassa 
online-riitojenratkaisujärjestelmää
(Euroopan verkkovälitteinen 
vaihtoehtoinen riidanratkaisufoorumi), 
mukaan luettuina

Or. en

Perustelu

Tuomioistuinten ulkopuolinen eurooppalainen verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi 
toteutetaan sähköisenä foorumina kuluttajariitojen vaihtoehtoista verkkovälitteistä 
riidanratkaisua koskevan asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 129
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 11 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

11. Rahoitustuki toimiin, joita toteutetaan 
yhdessä sellaisten julkisten tai voittoa 
tavoittelemattomien elinten kanssa, jotka 
muodostavat unionin verkostoja, jotka 
tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta 
nämä voivat käyttää oikeuksiaan ja 
tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja, muun muassa 
online-riitojenratkaisujärjestelmiä 

11. Rahoitustuki toimiin, joita toteutetaan 
yhdessä sellaisten julkisten tai voittoa 
tavoittelemattomien elinten kanssa, jotka 
muodostavat unionin verkostoja, jotka 
tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta 
nämä voivat käyttää oikeuksiaan ja 
tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja, muun muassa 
online-riitojenratkaisujärjestelmiä 
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(Euroopan kuluttajakeskusten verkosto), 
mukaan luettuina

(Euroopan kuluttajakeskusten verkosto), 
sekä kumppanuussopimusten tekeminen 
näiden elinten kanssa, mukaan luettuina

Or. fr

Perustelu

Mukautus 4 artiklan 1 kohdan h alakohdan 11 alakohdassa ehdotettuun sanamuotoon. 
Sopusoinnussa mietintöluonnoksen tarkistuksen 62 kanssa.

Tarkistus 130
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. rahoitustuki kuluttajajärjestöjen 
koordinointiin ja verkottumiseen, jotta ne 
voivat toteuttaa unionin laajuisesti 
yhteisiä toimia vilpillisiä kauppatapoja 
vastaan.

Or. en

Tarkistus 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 2 – rivi 1 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Kävijämäärä Kuluttajasivuja 
Sinun Eurooppasi 
-verkkoportaalissa 
(http://europa.eu/y
oureurope/citizens/
shopping/index_en
.htm)

Ei sovelleta 500 %:n lisäys 
7 vuodessa
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Or. en

Perustelu

Sinun Eurooppasi -portaaliin on koottu tietoa yritysten ja kansalaisten oikeuksista. On syytä 
lisätä merkittävästi portaalin näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa. 

Tarkistus 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 3 – taulukko – sarake 4

Komission teksti Tarkistus

Tavoite Tavoite

50 % 7 vuodessa 75 % 7 vuodessa
38 500 (+120 %) 7 vuodessa 200 000 (+1 140 %) 7 vuodessa

Or. en

Tarkistus 133
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – Tavoite 3 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tavoite 3: Oikeudet ja oikeussuojakeinot: 
vakiinnutetaan kuluttajien oikeudet etenkin 
sääntelytoiminnan kautta ja parannetaan 
oikeussuojakeinojen, muun muassa 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 
käyttömahdollisuuksia

Tavoite 3: Oikeudet ja oikeussuojakeinot: 
kehitetään ja vahvistetaan kuluttajien 
oikeuksia etenkin sääntelytoiminnan kautta 
ja parannetaan yksilöllisten ja tapauksen 
mukaan kollektiivisten
oikeussuojakeinojen, muun muassa 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisun 
käyttömahdollisuuksia.

Or. fr

Perustelu

Mukautus 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaan ehdotettuun sanamuotoon.
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