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Tarkistus 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 ja 169 artiklan,

Or. en

Tarkistus 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 2 viite

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 
artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7 0454/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 
artiklan 2 kohdan ja 114 ja 169 artiklan, 
joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7 
0454/2011),

Or. en

Tarkistus 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 
169 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a 

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 
169 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a 
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alakohdassa määrätään, että unioni 
myötävaikuttaa kuluttajansuojan korkean 
tason saavuttamiseen toimenpiteillä, jotka 
se toteuttaa kyseisen sopimuksen 114 
artiklan nojalla. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 38 artiklan määräysten 
mukaan unionin politiikoissa varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja.

alakohdassa määrätään, että unioni 
myötävaikuttaa kuluttajansuojan korkean 
tason saavuttamiseen muun muassa 
toimenpiteillä, jotka se toteuttaa kyseisen 
sopimuksen 114 artiklan nojalla. Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 38 artiklan 
määräysten mukaan unionin politiikoissa 
varmistetaan korkeatasoinen 
kuluttajansuoja.

Or. en

Tarkistus 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jos asiakas haluaa valittaa tavaran 
myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta, 
hänen pitäisi aina ensin ottaa yhteyttä 
kyseiseen yrittäjään tai 
palveluntarjoajaan selvittääkseen 
valituksen ja ratkaistakseen ongelman 
ensin kahdenvälisesti. Monissa 
tapauksissa kuluttajien ongelmat 
voitaisiin ratkaista näin jo etukäteen.

Or. de

Perustelu

ADR-elinten työmäärän vähentämiseksi tämä velvoite aiemmassa vaiheessa on ehdottoman 
tarpeellinen.

Tarkistus 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sisämarkkinoiden toteuttamisen ja 
toiminnan parantamisen kannalta on 
välttämätöntä lisätä kansalaisten 
luottamusta sisämarkkinoihin erityisesti 
selkeyttämällä kuluttajien oikeuksia ja 
oikeussuojakeinoja.

Or. en

Tarkistus 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Yksinkertaisten, tehokkaiden, 
tarkoituksenmukaisten ja edullisten 
ratkaisutapojen saannin takaaminen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyviä valtioiden rajat 
ylittäviä riitoja varten hyödyttäisi 
kuluttajia ja lisäisi heidän luottamustaan 
markkinoihin. Tämä koskee sekä 
perinteisiä että verkon kautta tapahtuvia 
liiketoimia. 

Or. en

Tarkistus 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu tarjoaa 
yksinkertaisen, nopean ja edullisen 
tuomioistuimen ulkopuolisen ratkaisun 

(3) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu tarjoaa 
yksinkertaisen, nopean ja edullisen 
tuomioistuimen ulkopuolisen ratkaisun 
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kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin 
riita-asioihin. Vaihtoehtoinen 
riidanratkaisu ei kuitenkaan ole vielä 
riittävän kehittynyttä kaikkialla Euroopan 
unionissa. Jotta kuluttajat voisivat 
hyödyntää täysimääräisesti vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun tarjoamia mahdollisuuksia, 
sitä on voitava käyttää kaikentyyppisissä 
kuluttajariidoissa, ADR-menettelyjen 
laadun on oltava tasainen, ja kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien on oltava tietoisia 
näistä menettelyistä. On myös tarpeen, että 
ADR-elimet käsittelevät valtioiden rajat 
ylittäviä riita-asioita tehokkaasti.

kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin 
riita-asioihin, joita ei voitu ratkaista 
ennalta kahdenvälisesti. Vaihtoehtoinen 
riidanratkaisu ei kuitenkaan ole vielä 
riittävän kehittynyttä kaikkialla Euroopan 
unionissa. Jotta kuluttajat voisivat 
hyödyntää täysimääräisesti vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun tarjoamia mahdollisuuksia, 
sitä on voitava käyttää kaikentyyppisissä 
kuluttajariidoissa, ADR-menettelyjen 
laadun on oltava tasainen, ja kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien on oltava tietoisia 
näistä menettelyistä. On myös tarpeen, että 
ADR-elimet käsittelevät valtioiden rajat 
ylittäviä riita-asioita tehokkaasti.

Or. de

Tarkistus 131
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu tarjoaa 
yksinkertaisen, nopean ja edullisen 
tuomioistuimen ulkopuolisen ratkaisun 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin 
riita-asioihin. Vaihtoehtoinen 
riidanratkaisu ei kuitenkaan ole vielä 
riittävän kehittynyttä kaikkialla Euroopan 
unionissa. Jotta kuluttajat voisivat 
hyödyntää täysimääräisesti vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun tarjoamia 
mahdollisuuksia, sitä on voitava käyttää 
kaikentyyppisissä kuluttajariidoissa, ADR-
menettelyjen laadun on oltava tasainen, ja 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien on 
oltava tietoisia näistä menettelyistä. On 
myös tarpeen, että ADR-elimet käsittelevät 
valtioiden rajat ylittäviä riita-asioita 
tehokkaasti.

(3) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu tarjoaa 
yksinkertaisen, nopean ja edullisen 
tuomioistuimen ulkopuolisen ratkaisun 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin 
riita-asioihin. Vaihtoehtoinen 
riidanratkaisu ei kuitenkaan ole vielä 
riittävän kehittynyttä kaikkialla Euroopan 
unionissa. Jotta sisämarkkinoiden 
toimintaa voitaisiin parantaa, 
vaihtoehtoista riidanratkaisua on voitava 
käyttää kaikentyyppisissä 
kuluttajariidoissa, ADR-menettelyjen 
laadun on oltava tasainen, ja kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien on oltava tietoisia 
näistä menettelyistä. On myös tarpeen, että 
ADR-elimet käsittelevät valtioiden rajat 
ylittäviä riita-asioita tehokkaasti.

Or. en



AM\903359FI.doc 7/155 PE489.695v01-00

FI

Perustelu

ADR-järjestelmän perustaminen parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, mutta kuluttajille ei 
tarvitse antaa mahdollisuutta hyödyntää täysimääräisesti sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Tarkistus 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Rajat ylittäviin liiketoimiin liittyvien 
ADR-mekanismien epäyhtenäinen 
kattavuus ja laatu sekä epäyhtenäinen 
tietoisuus näistä mekanismeista  
jäsenvaltioissa sekä edellyttää unionin 
tason toimia. Tällä direktiivillä olisi 
määriteltävä ADR-elinten laatua koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Sen ei pitäisi 
estää jäsenvaltioita hyväksymästä tai 
ylläpitämästä sääntöjä, jotka ulottuvat 
tässä direktiivissä säädettyä pidemmälle.

Or. en

Tarkistus 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Jotta kuluttajat voivat hyödyntää 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
tarjoamia mahdollisuuksia, 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun olisi oltava 
käytettävissä kaikentyyppisiä tässä 
direktiivissä käsiteltyjä rajat ylittäviä riita-
asioita varten, ADR-menettelyjen olisi 
noudatettava kaikkialla unionissa 
yhdenmukaisia laatua koskevia 



PE489.695v01-00 8/155 AM\903359FI.doc

FI

vähimmäisvaatimuksia, ja kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien olisi oltava 
tietoisia näistä menettelyistä. Rajat 
ylittävän kaupankäynnin ja henkilöiden 
liikkuvuuden lisääntymisen vuoksi on 
myös tärkeää, että ADR-elimet käsittelevät 
tehokkaasti rajat ylittäviä riitoja.

Or. en

Tarkistus 134
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 α) Sisämarkkinoita heikentävät ilmeiset 
erot eri jäsenvaltioiden ADR-
menettelyissä kattavuuden, laadun ja niitä 
koskevan tietoisuuden alalla. Tästä syystä 
monet kuluttajat eivät tee rajatylittäviä 
ostoksia ja he eivät luota siihen, että 
mahdolliset riita-asiat 
elinkeinonharjoittajien kanssa voitaisiin 
ratkaista helposti, nopeasti ja 
kohtuuhintaisesti. Samoista syistä 
elinkeinonharjoittajat voivat pidättäytyä 
rajat ylittävistä liiketoimista kuluttajien 
kanssa niissä maissa, jossa ei ole riittävää 
mahdollisuutta laadukkaaseen ADR-
menettelyyn. Elinkeinonharjoittajat, jotka 
toimivat jäsenvaltioissa, joissa ADR-
menettelyn laatu ei ole tyydyttävä, 
joutuvat myös kilpailun kannalta 
epäedulliseen asemaan verrattuna 
toimijoihin, joiden käytössä on 
laadukkaita ADR-menettelyitä, koska 
nämä voivat ratkaista kuluttajariidat 
nopeammin ja kohtuuhintaisemmin.

Or. el

Tarkistus 135
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Hyvin toimivan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun kehittäminen Euroopan 
unionissa on tarpeen kuluttajien 
luottamuksen lisäämiseksi
sisämarkkinoihin, myös sähköisen 
kaupankäynnin alalla. Kehittämisessä olisi 
käytettävä perustana jäsenvaltioiden 
nykyisiä ADR-menettelyjä ja noudatettava
niiden oikeudellisia perinteitä.

(6) Hyvin toimivan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun kehittäminen Euroopan 
unionissa auttaa lisäämään kuluttajien 
luottamusta sisämarkkinoihin, myös 
sähköisen kaupankäynnin alalla. 
Kehittämisessä olisi käytettävä perustana 
jäsenvaltioiden nykyisiä erilaisia ADR-
menettelyjä, jotka ovat tehokkaita 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisten riitojen ratkaisemiseksi. 
Kehittämisen yhteydessä olisi myös
noudatettava jäsenvaltioiden oikeudellisia 
perinteitä.

Or. en

Perustelu

ADR-verkoston kehittämisen koko EU:n alueelle olisi perustuttava jäsenvaltioissa jo käytössä
oleviin ADR-järjestelmiin. Nykyiset tehokkaat ja laatuvaatimusten mukaiset ADR-järjestelmät 
ovat usein toisistaan poikkeavia erityispiirteiltään, ja tämän erilaisuuden kunnioittamisen 
olisi oltava järjestelmien kehittämisen perustana.

Tarkistus 136
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla. 
Näihin olisi sisällyttävä kuluttajien 
esittämät valitukset elinkeinonharjoittajia 
kohtaan mutta myös 
elinkeinonharjoittajien esittämät 
valitukset kuluttajia kohtaan. Tätä 
direktiiviä ei pitäisi soveltaa 

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla. 
Sen soveltamisen pitäisi rajoittua 
kuluttajien esittämiin valituksiin
elinkeinonharjoittajia kohtaan. Tätä 
direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien esittämiin 
valituksiin kuluttajia kohtaan eikä 
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elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta sillä ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä 
voimassa säännöksiä, jotka koskevat 
menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta sillä ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä 
voimassa säännöksiä, jotka koskevat 
menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

Or. fr

Tarkistus 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla. 
Näihin olisi sisällyttävä kuluttajien 
esittämät valitukset elinkeinonharjoittajia 
kohtaan mutta myös elinkeinonharjoittajien 
esittämät valitukset kuluttajia kohtaan. Tätä
direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta sillä ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä 
voimassa säännöksiä, jotka koskevat 
menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla, 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut 
(peruspalvelut) pois luettuna. Näihin olisi 
sisällyttävä kuluttajien esittämät valitukset 
elinkeinonharjoittajia kohtaan mutta myös 
elinkeinonharjoittajien esittämät valitukset 
kuluttajia kohtaan. Tätä direktiiviä ei 
pitäisi soveltaa elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, mutta sillä ei pitäisi 
estää jäsenvaltioita hyväksymästä tai 
pitämästä voimassa säännöksiä, jotka 
koskevat menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

Or. de

Tarkistus 138
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla. 
Näihin olisi sisällyttävä kuluttajien 
esittämät valitukset elinkeinonharjoittajia 
kohtaan mutta myös elinkeinonharjoittajien 
esittämät valitukset kuluttajia kohtaan. 
Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta sillä ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä 
voimassa säännöksiä, jotka koskevat 
menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla. 
Näihin olisi sisällyttävä digitaalisen 
sisällön myynti tai toimittaminen 
korvausta vastaan. Tätä direktiiviä pitäisi 
soveltaa  kuluttajien esittämiin valituksiin
elinkeinonharjoittajia kohtaan. Tätä 
direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien esittämiin
valituksiin kuluttajia kohtaan. Tätä 
direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta sillä ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä 
voimassa säännöksiä, jotka koskevat 
menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Digitaalisen sisällön sisältyminen direktiiviin on tehtävä selväksi. Kun otetaan huomioon, että 
suuri osa ADR-elimistä on perustettu kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten 
voimasuhteiden epätasapainon korjaamiseksi, olisi sopimatonta vaatia näitä elimiä 
ratkaisemaan elinkeinonharjoittajien kuluttajia kohtaan käynnistämiä riita-asioita. ADR-
menettelyja ei pitäisi käyttää velanperintään.

Tarkistus 139
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla. 

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla 
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Näihin olisi sisällyttävä kuluttajien 
esittämät valitukset elinkeinonharjoittajia 
kohtaan mutta myös elinkeinonharjoittajien 
esittämät valitukset kuluttajia kohtaan. Tätä 
direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta sillä ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä 
voimassa säännöksiä, jotka koskevat 
menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

mukaan lukien julkisen ja yksityisen 
sektorin tavarantoimittajat. Näihin olisi 
sisällyttävä kuluttajien esittämät valitukset 
elinkeinonharjoittajia kohtaan mutta myös 
elinkeinonharjoittajien esittämät valitukset 
kuluttajia kohtaan. Tätä direktiiviä ei 
pitäisi soveltaa elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, mutta sillä ei pitäisi 
estää jäsenvaltioita hyväksymästä tai 
pitämästä voimassa säännöksiä, jotka 
koskevat menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

Or. el

Tarkistus 140
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla. 
Näihin olisi sisällyttävä kuluttajien
esittämät valitukset elinkeinonharjoittajia 
kohtaan mutta myös
elinkeinonharjoittajien esittämät 
valitukset kuluttajia kohtaan. Tätä 
direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta sillä ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä 
voimassa säännöksiä, jotka koskevat 
menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien elinkeinonharjoittajia kohtaan 
käynnistämiin sopimusriitoihin, jotka 
liittyvät sekä perinteiseen että verkon 
kautta tapahtuvaan tavaroiden myyntiin 
tai palvelujen tarjoamiseen kaikilla 
talouden sektoreilla, mukaan lukien 
digitaalisen sisällön toimittaminen 
korvausta vastaan. Tätä direktiiviä ei 
pitäisi soveltaa yleisen edun mukaisiin 
muihin kuin taloudellisiin palveluihin, 
joita ei suoriteta taloudellisen voiton 
tavoittelemista varten. Tätä direktiiviä ei 
pitäisi soveltaa mihinkään kuluttajien 
käynnistämiin riita-asioihin tai esittämiin 
valituksiin elinkeinonharjoittajia kohtaan
tai elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta tällä direktiivillä ei pitäisi 
estää jäsenvaltioita hyväksymästä tai 
pitämästä voimassa säännöksiä, jotka 
koskevat menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
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ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 141
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla. 
Näihin olisi sisällyttävä kuluttajien 
esittämät valitukset elinkeinonharjoittajia 
kohtaan mutta myös 
elinkeinonharjoittajien esittämät valitukset 
kuluttajia kohtaan. Tätä direktiiviä ei 
pitäisi soveltaa elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, mutta sillä ei pitäisi 
estää jäsenvaltioita hyväksymästä tai 
pitämästä voimassa säännöksiä, jotka 
koskevat menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien elinkeinonharjoittajia kohtaan 
esittämiin valituksiin, jotka liittyvät
sopimusriitoihin, jotka liittyvät tavaroiden 
myyntiin tai palvelujen tarjoamiseen 
kaikilla talouden sektoreilla, myös verkko-
ostoksiin, mukaan luettuna 
digitaalisisällön hankinta. Tätä direktiiviä 
ei pitäisi soveltaa muihin kuin 
taloudellisiin yleishyödyllisiin palveluihin 
eikä potilaan terveydentilan tutkimiseksi, 
säilyttämiseksi tai pelastamiseksi 
tarjottuihin elinkeinonharjoittajien 
palveluihin, mukaan luettuna lääkkeiden 
ja lääkintälaitteiden toimittaminen ja 
hankinta reseptin nojalla. Tätä direktiiviä 
ei pitäisi soveltaa elinkeinonharjoittajien 
esittämiin valituksiin kuluttajia kohtaan 
tai elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta sillä ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä 
voimassa säännöksiä, jotka koskevat 
menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

Or. fr

Tarkistus 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kuluttajia pitäisi kannustaa 
ottamaan ensisijaisesti suoraan yhteyttä 
elinkeinonharjoittajaan tai sellaiseen 
kuluttajavalituksia käsittelevään 
järjestelmään, jonka toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja. Riitatilanteessa 
tämä menettelytapa voisi olla nopea keino 
ratkaista kulutusriidat, vaikka sen aikaa 
pitäisi rajoittaa.

Or. fr

Tarkistus 143
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) ’Kuluttajan’ määritelmän olisi katettava 
luonnolliset henkilöt, jotka toimivat 
tarkoituksessa, joka ei kuulu heidän 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa. Jos 
sopimus kuitenkin tehdään 
tarkoituksessa, joka kuuluu osittain 
henkilön ammattitoimintaan ja osittain 
muuhun kuin ammattitoimintaan (kahta 
päämäärää palveleva sopimus) ja 
ammatillinen tarkoitus on niin vähäinen, 
ettei se ole vallitseva 
toimituskokonaisuudessa, myös kyseistä 
henkilöä olisi pidettävä kuluttajana.

(8) ’Kuluttajan’ määritelmän olisi katettava 
luonnolliset henkilöt, jotka toimivat 
tarkoituksessa, joka ei kuulu heidän 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa.

Or. en

Perustelu

Kuluttajan määritelmän laajentaminen koskemaan kahta päämäärää palvelevia sopimuksia 
(joita tehdään sellaisia tarkoituksia varten, jotka kuuluvat osittain henkilön 
ammattitoimintaan ja osittain muuhun kuin ammattitoimintaan) aiheuttaa epäselvyyksiä 
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erityisesti siksi, että 4 artiklan a kohtaan sisältyvässä kuluttajan määritelmässä todetaan 
selvästi, että kuluttajalla tarkoitetaan "luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka 
ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa".

Tarkistus 144
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
ensisijaisesti siihen unionin 
lainsäädäntöön nähden, joka sisältää 
säännöksiä, joilla pyritään edistämään 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
perustamista tietyille sektoreille. Jos 
sektorikohtaisessa lainsäädännössä 
valtuutetaan tällaisten elinten 
perustaminen, tämän direktiivin pitäisi 
olla ensisijainen vain siltä osin, kuin 
tällaisessa lainsäädännössä ei varmisteta 
vähintään vastaavaa kuluttajansuojan 
tasoa.

(10) Jos jokin tämän direktiivin 
säännöksistä on ristiriidassa jonkin 
tiettyjä sektoreita koskevan unionin toisen 
säädöksen kanssa, kyseinen unionin 
toinen säädös on ensisijainen, ja sitä 
sovelletaan näiden sektoreiden osalta. Jos 
säännöksellä pyritään kuitenkin 
edistämään vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten perustamista tietyille 
sektoreille, tämän direktiivin 
asiaankuuluvat säännökset ovat 
ensisijaisia, ja niitä sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Olisi hankalaa panna täytäntöön vaatimus, jonka mukaan olisi vertailtava unionin muun 
lainsäädännön tarjoamaa kuluttajansuojan tasoa. Lisäksi tämän direktiivin olisi oltava 
ensisijainen verrattuna unionin muun lainsäädännön tiettyihin säännöksiin, ei koko 
lainsäädäntöön.

Tarkistus 145
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Komissiota kehotetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanon edistämiseksi 
laatimaan tiiviissä yhteistyössä 
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jäsenvaltioiden kanssa suuntaviivoja 
tämän direktiivin ja EU:n muun 
lainsäädännön välisestä suhteesta.

Or. el

Tarkistus 146
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet 
eroavat toisistaan erittäin paljon eri puolilla 
unionia mutta myös jäsenvaltioiden sisällä. 
Direktiivin olisi katettava kaikki elimet, 
jotka on perustettu kestävälle pohjalle ja 
jotka tarjoavat riidanratkaisua ADR-
menettelyn kautta. Välimiesmenettelyä, 
joka on luotu vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen puitteiden 
ulkopuolelle tilapäisesti yksittäistä 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä 
riita-asiaa varten, ei pitäisi pitää 
vaihtoehtoisena riidanratkaisumenettelynä.

(11) Vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet 
eroavat toisistaan erittäin paljon eri puolilla 
unionia mutta myös jäsenvaltioiden sisällä. 
Direktiivin olisi katettava kaikki elimet, 
jotka on perustettu kestävälle pohjalle 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisten riita-asioiden ratkaisemiseksi ja 
jotka sisältyvät tämän direktiivin 17 
kohdan 2 alakohdan mukaiseen 
luetteloon. Välimiesmenettelyä, joka on 
luotu vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen 
puitteiden ulkopuolelle tilapäisesti 
yksittäistä kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välistä riita-asiaa 
varten, ei pitäisi pitää vaihtoehtoisena 
riidanratkaisumenettelynä.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin säännösten ei pitäisi koskea riidanratkaisuelimiä, jotka eivät halua olla 
tämän direktiivin mukaisia riidanratkaisuelimiä.

Tarkistus 147
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, tai menettelyihin sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja. Sitä ei pitäisi 
soveltaa osapuolten välisiin suoriin 
neuvotteluihin. Sitä myöskään pitäisi 
soveltaa tuomarin pyrkimyksiin ratkaista 
riita sitä koskevan oikeuskäsittelyn 
yhteydessä.

(12) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
menettelyihin sellaisissa käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja eikä osapuolten 
välisiin suoriin neuvotteluihin. Sitä ei 
myöskään pitäisi soveltaa tuomarin 
pyrkimyksiin ratkaista riita sitä koskevan 
oikeuskäsittelyn yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 148
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, tai menettelyihin sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja. Sitä ei pitäisi 
soveltaa osapuolten välisiin suoriin 
neuvotteluihin. Sitä myöskään pitäisi 
soveltaa tuomarin pyrkimyksiin ratkaista 
riita sitä koskevan oikeuskäsittelyn 
yhteydessä.

(12) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
menettelyihin sellaisissa kuluttajavalituksia 
käsittelevissä järjestelmissä, joiden 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, 
eikä osapuolten välisiin suoriin 
neuvotteluihin. Sitä myöskään pitäisi 
soveltaa tuomarin pyrkimyksiin ratkaista 
riita sitä koskevan oikeuskäsittelyn 
yhteydessä.

Or. en
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Perustelu

Elinkeinonharjoittajien tarjoamaa sovittelua tai "talon sisäistä" sovittelua ei pidä sulkea pois, 
sillä ne ovat tärkeä osa vaihtoehtoisia riidanratkaisumekanismeja. Suosituksessa 98/257/EY 
ei suljettu pois tällaisia sovittelun muotoja, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Talon sisäinen 
sovittelu voi tuoda todellista lisäarvoa tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaan riitojen 
ratkaisuun, koska sen avulla varmistetaan tekninen/alan asiantuntemus ja mahdollistetaan 
osapuolille hyödyllinen läheisyyteen perustuva sovittelu.

Tarkistus 149
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, tai menettelyihin sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja. Sitä ei pitäisi 
soveltaa osapuolten välisiin suoriin 
neuvotteluihin. Sitä myöskään pitäisi 
soveltaa tuomarin pyrkimyksiin ratkaista 
riita sitä koskevan oikeuskäsittelyn 
yhteydessä.

(12) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, jos tiettyjä 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta
koskevia vaatimuksia noudatetaan 
täysimääräisesti. Tätä direktiiviä ei pitäisi 
soveltaa menettelyihin sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja, eikä osapuolten 
välisiin suoriin neuvotteluihin. Sitä 
myöskään pitäisi soveltaa tuomarin 
pyrkimyksiin ratkaista riita sitä koskevan 
oikeuskäsittelyn yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että EU:n alueella on hyvin toimivia ja tehokkaita 
riidanratkaisujärjestelmiä, joissa riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan palveluksessa ja että tämän direktiivin selvänä 
tavoitteena on käyttää pohjana nykyisiä riidanratkaisuelimiä, on asianmukaista laajentaa 
tällaisten riidanratkaisujärjestelmien soveltamisalaa, jos ne ovat direktiivissä määriteltävien 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevien perusteiden mukaisia.
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Tarkistus 150
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, tai menettelyihin sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja. Sitä ei pitäisi 
soveltaa osapuolten välisiin suoriin 
neuvotteluihin. Sitä myöskään pitäisi 
soveltaa tuomarin pyrkimyksiin ratkaista 
riita sitä koskevan oikeuskäsittelyn 
yhteydessä.

(12) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, jos tämän direktiivin II 
luvussa säädettyjä vaatimuksia 
noudatetaan täysimääräisesti. Tätä 
direktiiviä ei pitäisi soveltaa menettelyihin 
sellaisissa kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja, eikä osapuolten 
välisiin suoriin neuvotteluihin. Sitä 
myöskään pitäisi soveltaa tuomarin 
pyrkimyksiin ratkaista riita sitä koskevan 
oikeuskäsittelyn yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 151
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, tai menettelyihin sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja. Sitä ei pitäisi 

(12) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
menettelyihin sellaisissa kuluttajavalituksia 
käsittelevissä järjestelmissä, joiden 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja. 
Sitä ei pitäisi soveltaa osapuolten välisiin 
suoriin neuvotteluihin. Sitä myöskään 
pitäisi soveltaa tuomarin pyrkimyksiin 
ratkaista riita sitä koskevan 
oikeuskäsittelyn yhteydessä.
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soveltaa osapuolten välisiin suoriin 
neuvotteluihin. Sitä myöskään pitäisi 
soveltaa tuomarin pyrkimyksiin ratkaista 
riita sitä koskevan oikeuskäsittelyn 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tätä direktiiviä ei pidä soveltaa 
sellaisten tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen, joita tarjotaan 
yleistä taloudellista etua koskevina 
palveluina (peruspalvelut) ja jotka ovat 
siten lakisääteisiä tehtäviä. Tämä koskee 
esimerkiksi vesihuoltoon, jätevesihuoltoon 
ja jätehuoltoon liittyviä palveluja, mikäli 
näistä on kyseisessä jäsenvaltiossa 
säädetty peruspalveluina.

Or. de

Tarkistus 153
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, jolleivät tietyt vaatimukset 
riidanratkaisusta vastaavan luonnollisen 
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henkilön riittävän riippumattomuuden ja 
puolueettomuuden takaamiseksi täyty.

Or. en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajien tarjoamaa sovittelua tai "talon sisäistä" sovittelua ei pidä sulkea pois, 
sillä ne ovat tärkeä osa vaihtoehtoisia riidanratkaisumekanismeja. Suosituksessa 98/257/EY 
ei suljettu pois tällaisia sovittelun muotoja, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Talon sisäinen 
sovittelu voi tuoda todellista lisäarvoa tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaan riitojen 
ratkaisuun, koska sen avulla varmistetaan tekninen/alan asiantuntemus ja mahdollistetaan 
osapuolille hyödyllinen läheisyyteen perustuva sovittelu.

Tarkistus 154
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan tai 
ammatillisen yhdistyksen palveluksessa 
tai jos he saavat tältä korvauksen paitsi, 
jos tällaisten elinten toiminta täyttää 
tämän direktiivin II luvussa esitetyt 
vaatimukset ja sen lisäksi kyseiset 
luonnolliset henkilöt noudattavat tämän 
direktiivin 6 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettuja erityisehtoja. Tämän vuoksi 
kyseiselle riidanratkaisuelimelle pitäisi 
tehdä ainakin kerran vuodessa arviointi, 
jonka tekee sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, johon elin 
on sijoittautunut, jotta voidaan varmistaa, 
että elin todella täyttää nämä molemmat 
ehdot.

Or. fr
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Tarkistus 155
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat riidat voidaan toimittaa 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
joka täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset. Jäsenvaltioille pitäisi antaa 
mahdollisuus täyttää tämä velvollisuus 
käyttämällä olemassa olevia ADR-elimiä ja 
mukauttamalla niiden soveltamisalaa 
tarvittaessa tai säätämällä uusien 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
perustamisesta. Tällä direktiivillä ei pitäisi 
velvoittaa jäsenvaltioita perustamaan 
erillistä ADR-elintä kullekin 
vähittäiskaupan sektorille. Jäsenvaltioilla 
pitäisi olla mahdollisuus säätää sellaisen 
toissijaisesti toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön perustamisesta, joka 
käsittelee riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään tietty elin ei ole 
toimivaltainen.

(13) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat riidat voidaan toimittaa 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
joka täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset ja joka on ilmoitettu 
Euroopan komissiolle tämän direktiivin 
17 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Jäsenvaltioille pitäisi antaa mahdollisuus 
täyttää tämä velvollisuus käyttämällä 
olemassa olevia ADR-elimiä ja 
mukauttamalla niiden soveltamisalaa 
tarvittaessa tai säätämällä uusien 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
perustamisesta. Tällä direktiivillä ei pitäisi 
velvoittaa jäsenvaltioita perustamaan 
erillistä ADR-elintä kullekin 
vähittäiskaupan sektorille. Jäsenvaltioilla 
pitäisi olla mahdollisuus säätää sellaisen 
toissijaisesti toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön perustamisesta, joka 
käsittelee riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään tietty elin ei ole 
toimivaltainen.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on ilmoitettava kaikki tässä direktiiviehdotuksessa 
säädetyt perusteet täyttävät ADR-elimet Euroopan komissiolle direktiiviehdotuksen 17 
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 156
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat riidat voidaan toimittaa 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
joka täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset. Jäsenvaltioille pitäisi antaa 
mahdollisuus täyttää tämä velvollisuus 
käyttämällä olemassa olevia ADR-elimiä 
ja mukauttamalla niiden soveltamisalaa 
tarvittaessa tai säätämällä uusien 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
perustamisesta. Tällä direktiivillä ei pitäisi 
velvoittaa jäsenvaltioita perustamaan 
erillistä ADR-elintä kullekin 
vähittäiskaupan sektorille. Jäsenvaltioilla 
pitäisi olla mahdollisuus säätää sellaisen 
toissijaisesti toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön perustamisesta, joka 
käsittelee riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään tietty elin ei ole 
toimivaltainen.

(13) Jäsenvaltioiden olisi autettava 
kuluttaja- ja elinkeinoelämän järjestöjä 
perustamaan ADR-elimiä tai 
mukauttamaan nykyisten tässä 
direktiivissä säädettyjen laatuvaatimusten 
mukaisten ja hyvin toimivien ADR-elinten 
soveltamisalaa.  Tällä direktiivillä ei pitäisi 
velvoittaa jäsenvaltioita perustamaan 
erillistä ADR-elintä kullekin 
vähittäiskaupan sektorille. Jäsenvaltioilla 
pitäisi olla mahdollisuus säätää sellaisen 
toissijaisesti toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön perustamisesta, joka 
käsittelee valtioiden rajat ylittäviä riita-
asioita, joiden ratkaisemiseen mikään tietty 
elin ei ole toimivaltainen.

Or. en

Tarkistus 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat riidat voidaan toimittaa 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
joka täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset. Jäsenvaltioille pitäisi antaa 
mahdollisuus täyttää tämä velvollisuus 
käyttämällä olemassa olevia ADR-elimiä ja 
mukauttamalla niiden soveltamisalaa 
tarvittaessa tai säätämällä uusien 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 

(13) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat riidat toimitetaan vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle, joka täyttää tässä 
direktiivissä asetetut vaatimukset. 
Jäsenvaltioille pitäisi antaa mahdollisuus 
täyttää tämä velvollisuus käyttämällä 
olemassa olevia ADR-elimiä ja 
mukauttamalla niiden soveltamisalaa 
tarvittaessa tai säätämällä uusien 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
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perustamisesta. Tällä direktiivillä ei pitäisi 
velvoittaa jäsenvaltioita perustamaan 
erillistä ADR-elintä kullekin 
vähittäiskaupan sektorille. Jäsenvaltioilla 
pitäisi olla mahdollisuus säätää sellaisen 
toissijaisesti toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön perustamisesta, joka 
käsittelee riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään tietty elin ei ole 
toimivaltainen.

perustamisesta. Tällä direktiivillä ei pitäisi 
velvoittaa jäsenvaltioita perustamaan 
erillistä ADR-elintä kullekin 
vähittäiskaupan sektorille. Jäsenvaltioilla 
pitäisi olla mahdollisuus säätää sellaisen 
toissijaisesti toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön perustamisesta, joka 
käsittelee riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään tietty elin ei ole 
toimivaltainen.

Or. it

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden myönteisen kokemuksen mukaisen tehokkaan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisujärjestelmän tulisi pohjautua pakolliseen sovitteluyritykseen ennen kuin asian 
voi saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Tarkistus 158
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat riidat voidaan toimittaa 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
joka täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset. Jäsenvaltioille pitäisi antaa 
mahdollisuus täyttää tämä velvollisuus
käyttämällä olemassa olevia ADR-elimiä ja 
mukauttamalla niiden soveltamisalaa 
tarvittaessa tai säätämällä uusien 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
perustamisesta. Tällä direktiivillä ei pitäisi 
velvoittaa jäsenvaltioita perustamaan 
erillistä ADR-elintä kullekin 
vähittäiskaupan sektorille. Jäsenvaltioilla
pitäisi olla mahdollisuus säätää sellaisen 
toissijaisesti toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön perustamisesta, joka 
käsittelee riita-asioita, joiden 

(13) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sopimusriidat voidaan toimittaa 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
joka on tässä direktiivissä asetettujen 
laatuvaatimusten mukainen. Jäsenvaltiot 
voisivat myös täyttää tämän velvollisuuden 
käyttämällä pohjana olemassa olevia 
ADR-elimiä ja mukauttamalla niiden 
soveltamisalaa tarvittaessa tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti tai 
säätämällä uusien vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten perustamisesta. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi velvoittaa 
jäsenvaltioita perustamaan erillistä ADR-
elintä kullekin vähittäiskaupan sektorille. 
Jäsenvaltioiden pitäisi säätää sellaisen 
toissijaisesti toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön perustamisesta, joka 
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ratkaisemiseen mikään tietty elin ei ole 
toimivaltainen.

käsittelee riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään tietty elin ei ole 
toimivaltainen, jotta voidaan varmistaa 
täydellinen maantieteellinen kattavuus ja 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun saatavuus 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien kuulumista toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen soveltamisalaan. 
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava
tällaisten elinten kehittämistä.

(14) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien kuulumista toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen soveltamisalaan. 
Jäsenvaltioiden olisi tuettava tällaisten 
elinten kehittämistä. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten pitäisi kuitenkin 
rahoittaa toimintansa itse, esimerkiksi 
lahjoituksilla, jäsenmaksuilla, tarjotuista 
palveluista perittävillä pienillä 
korvauksilla ja useiden elinten ja jäsenten 
yhteenliittymillä. Jäsenvaltioilta tulevan 
rahoituksen olisi oltava viimeinen 
vaihtoehto.

Or. de

Perustelu

Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten tarkoitus on ratkaista riitoja, jotka johtuvat 
taloudellisesta toiminnasta. Niitä ei pitäisi periaatteessa rahoittaa valtion kautta ja siten 
veronmaksajien rahoista, sillä veronmaksajilla ei ole mitään tekemistä yksittäisten 
yksityisriitojen kanssa.

Tarkistus 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioita pitämästä yllä tai ottamasta 
käyttöön ADR-menettelyjä, joilla 
käsitellään yhtä aikaa samanlaisia tai 
samantyyppisiä riitoja 
elinkeinonharjoittajan ja useamman 
kuluttajan välillä. Tällaisia menettelyjä 
voidaan pitää alustavana askelena 
kehitettäessä kollektiivisia ADR-
menettelyjä unionissa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Meidän ei pidä määrätä siitä, mitä muita oikeuksia jäsenvaltioilla on.

Tarkistus 161
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioita pitämästä yllä tai ottamasta 
käyttöön ADR-menettelyjä, joilla 
käsitellään yhtä aikaa samanlaisia tai 
samantyyppisiä riitoja 
elinkeinonharjoittajan ja useamman 
kuluttajan välillä. Tällaisia menettelyjä 
voidaan pitää alustavana askelena 
kehitettäessä kollektiivisia ADR-
menettelyjä unionissa.

(15) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioita pitämästä yllä tai ottamasta 
käyttöön ADR-menettelyjä, joilla 
käsitellään yhtä aikaa samanlaisia tai 
samantyyppisiä riitoja 
elinkeinonharjoittajan ja useamman 
kuluttajan välillä. Kollektiivisista 
tuomioistuimen ulkopuolisista 
sovintoratkaisuista on laadittava kattavat 
vaikutustenarvioinnit ennen kuin niitä 
ehdotetaan unionin tasolla.

Or. en
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Tarkistus 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn aikana on aina 
taattava luottamuksellisuus ja 
yksityisyyden suoja. Mikäli 
esimerkinomaisia lopullisia päätöksiä 
julkistetaan, osapuolten nimet ja 
mahdolliset viittaukset heihin pitäisi 
peittää, paitsi jos molemmat osapuolet 
ovat nimenomaan suostuneet tietojen 
julkistamiseen.

Or. de

Perustelu

Tässäkin yhteydessä on otettava huomioon tietosuoja.

Tarkistus 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ADR-elinten puolueettomuus ja 
koskemattomuus on ratkaisevan tärkeää, 
jotta EU:n kansalaiset voivat luottaa 
siihen, että ADR-elimet tarjoavat heille 
oikeudenmukaisen ja riippumattoman 
ratkaisun.

Or. en

Tarkistus 164
Robert Rochefort
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on.

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina ja 
riippumattomina vain, jos heitä ei voida 
painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on. Lisäksi 
pitäisi soveltaa erityisehtoja luonnollisiin 
henkilöihin, jotka vastaavat 
tuomioistuimen ulkopuolisesta 
riidanratkaisusta ja jotka ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan tai 
ammatillisen yhdistyksen palveluksessa 
tai jos he saavat tältä korvauksen.

Or. fr

Tarkistus 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on.

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. Tällaisen painostuksen ei pitäisi 
katsoa olevan olemassa automaattisesti 
vain siksi, että riidanratkaisusta vastaavaa 
luonnollista henkilöä rahoittaa osittain 
jokin osapuolista. On kuitenkin erityisesti 
tarpeen varmistaa, ettei tällaista painostusta 
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esiinny, jos vaihtoehtoista 
riidanratkaisuelintä rahoittaa yksinomaan
jokin riidan osapuolista tai yksinomaan
organisaatio, jonka jäsen jokin osapuolista 
on.

Or. de

Tarkistus 166
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on.

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja, jos vaihtoehtoista 
riidanratkaisuelintä rahoittaa jokin riidan 
osapuolista tai organisaatio, jonka jäsen 
jokin osapuolista on. Erityisistä 
vaatimuksista on säädettävä sellaisia 
riidanratkaisujärjestelmiä varten, joissa 
riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset 
henkilöt ovat yksinomaisesti 
elinkeinonharjoittajan palveluksessa.

Or. en

Perustelu

Erityisten vaatimusten säätäminen sellaisia riidanratkaisujärjestelmiä varten, joissa 
riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset henkilöt ovat yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, on välttämätöntä puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskevien 
periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi.
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Tarkistus 167
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on.

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on. Näin 
ollen menettelyitä, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa tai saavat 
elinkeinonharjoittajalta muita 
yksinomaisia korvauksia, ei pitäisi katsoa 
tässä direktiivissä tarkoitetuiksi ADR-
menettelyiksi, minkä vuoksi ne olisi 
suljettava tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tämän 
direktiivin ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa 
yritys- tai ammattijärjestöjen 
mahdollisuuksiin rahoittaa ADR-elimiä.

Or. en

Tarkistus 168
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
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vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on.

vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on. Jotta 
kaikki eturistiriidat voidaan sulkea pois, 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavien luonnollisten henkilöiden olisi 
ilmoitettava kaikista olosuhteista, jotka 
voivat vaarantaa heidän 
riippumattomuutensa tai aiheuttaa 
eturistiriidan. Erityisiä vaatimuksia olisi 
sovellettava henkilöihin, jotka ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa.

Or. en

Tarkistus 169
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) ADR-järjestelmän onnistumisen ja 
erityisen tarpeellisen ADR-menettelyjä 
koskevan luottamuksen varmistamisen 
kannalta on erittäin tärkeää, että 
riidanratkaisusta vastaavilla luonnollisilla 
henkilöillä on tarvittava asiantuntemus. 
Jäsenvaltioiden ja komission on 
laadittava tätä varten yhteistyössä erityisiä 
koulutusjärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 170
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
ja -menettelyjen avoimuuden 
varmistamiseksi osapuolten olisi saatava 
kaikki tarvitsemansa tiedot, jotta he voivat 
tehdä perustellun päätöksen ennen 
menettelyyn sitoutumista.

(18) Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
ja -menettelyjen avoimuuden 
varmistamiseksi osapuolten olisi saatava 
kaikki tarvitsemansa tiedot
elinkeinonharjoittajien osallistumisen 
ADR-menettelyyn pakolliseksi säätävien 
mahdollisten kansallisten säädösten 
perusteella, jotta he voivat tehdä 
perustellun päätöksen ennen menettelyyn 
sitoutumista.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on olemassa pakollisia ADR-järjestelmiä, joissa edellytetään 
yrityksiä osallistumaan ADR-menettelyihin tietyissä olosuhteissa.

Tarkistus 171
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) ADR-menettelyjen olisi oltava 
tehokkaita. Niiden olisi tarjottava 
yksinkertainen ja nopea menettely, jonka 
kesto yleisesti on enintään 90 päivää. 
ADR-elimen pitäisi pystyä pidentämään 
tätä määräaikaa, jos käsiteltävänä olevan 
riita-asian monimutkaisuus sitä edellyttää.

(19) ADR-menettelyjen olisi oltava 
tehokkaita. Niiden olisi tarjottava 
yksinkertainen ja nopea menettely, jonka 
kesto yleisesti on enintään 90 
kalenteripäivää alkaen päivästä, jolloin 
ADR-elin on vastaanottanut täydelliset 
valitusasiakirjat. ADR-elimen pitäisi 
pystyä pidentämään tätä määräaikaa, jos 
käsiteltävänä olevan riita-asian 
monimutkaisuus sitä edellyttää.

Or. fr

Tarkistus 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) ADR-menettelyjen olisi oltava 
tehokkaita. Niiden olisi tarjottava 
yksinkertainen ja nopea menettely, jonka 
kesto yleisesti on enintään 90 päivää.
ADR-elimen pitäisi pystyä pidentämään 
tätä määräaikaa, jos käsiteltävänä olevan 
riita-asian monimutkaisuus sitä edellyttää.

(19) ADR-menettelyjen olisi oltava 
tehokkaita. Niiden olisi tarjottava 
yksinkertainen ja nopea menettely, jonka 
kesto yleisesti on enintään 90 
kalenteripäivää siitä, kun ADR-elin on 
vastaanottanut valituksen, ja sen 
ehdottamaan ratkaisuun asti. Erittäin 
monimutkaisten riita-asioiden 
tapauksessa ADR-elimillä pitäisi 
poikkeustapauksissa olla mahdollisuus 
määräajan pidentämiseen pystyäkseen 
tutkimaan objektiivisesti kyseisen 
tapauksen tietyt näkökohdat.

Or. de

Tarkistus 173
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) ADR-menettelyjen olisi oltava 
tehokkaita. Niiden olisi tarjottava 
yksinkertainen ja nopea menettely, jonka 
kesto yleisesti on enintään 90 päivää. 
ADR-elimen pitäisi pystyä pidentämään 
tätä määräaikaa, jos käsiteltävänä olevan 
riita-asian monimutkaisuus sitä edellyttää.

(19) ADR-menettelyjen olisi oltava 
tehokkaita. Niiden olisi tarjottava 
yksinkertainen ja nopea menettely, jonka 
kesto yleisesti on enintään 90 päivää. 
ADR-elimen pitäisi pystyä pidentämään 
tätä määräaikaa, jos käsiteltävänä olevan 
riita-asian monimutkaisuus sitä edellyttää, 
tai muista perustelluista syistä.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on antaa ADR-elimille mahdollisuus pidentää tätä määräaikaa perustelluista 
syistä, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat saavat pelkän nopean ratkaisun sijasta myös 
laadukkaan ratkaisun.
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Tarkistus 174
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kuluttajilla ei ole aina 
mahdollisuutta hyötyä sovintoratkaisusta, 
koska he eivät ole mahdollisesti tietoisia 
ADR-elimistä tai he eivät halua toimia 
tällä tavalla. On todennäköistä, että 
joitain yritysten lainvastaisia tai vilpillisiä 
käytäntöjä harjoitetaan järjestelmällisesti 
ja ne pidetään salassa ja että niillä 
voidaan vaikuttaa moniin kuluttajiin 
erittäin haitallisesti ilman, että tällaisista 
käytännöistä tiedotetaan tai että niitä 
tarkastellaan. Tällaisissa tapauksissa on 
toivottavaa, että ADR-elimellä on 
toimivalta päättää tutkintamenetelmien 
aloittamisesta liiketoimintaan liittyvien 
kokemusten perusteella, vaikka 
kuluttajilta ei ole saatu asiasta valituksia, 
mutta on perusteltuja epäilyjä tai näyttöä 
siitä, että käytäntö loukkaa merkittävästi 
kuluttajien oikeuksia ja tämä asia vaatii 
tästä syystä erityistä huomiota. ADR-
elimellä pitäisi myös olla mahdollisuus 
tiedottaa yleisölle tutkinnan päätelmistä ja 
antaa julkisia suosituksia 
elinkeinonharjoittajille, jotta tällaiset 
lainvastaiset käytännöt korjataan.

Or. el

Perustelu

Vaikka valituksia ei saataisikaan, ADR-elimellä pitäisi olla mahdollisuus aloittaa tutkinta 
liiketoiminnan käytännöistä, jos on näyttöä siitä, että nämä ovat lainvastaisia tai 
harhaanjohtavia taikka niillä heikennetään olennaisesti useiden kuluttajien oikeuksia. ADR-
elimen olisi myös tiedotettava yleisölle tutkinnan päätelmistä ja annettava julkisia suosituksia 
elinkeinonharjoittajille, jotta ne korjaavat tällaiset lainvastaiset käytäntönsä.
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Tarkistus 175
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia tai kustannusten 
olisi oltava kohtuulliset, jotta kuluttajien 
olisi taloudellisesti järkevää käyttää niitä.

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia.

Or. fr

Tarkistus 176
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia tai kustannusten 
olisi oltava kohtuulliset, jotta kuluttajien
olisi taloudellisesti järkevää käyttää niitä.

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia tai kustannusten 
olisi oltava kohtuulliset, jotta osapuolten
olisi taloudellisesti järkevää käyttää niitä.
Hävinneen osapuolen olisi ADR-
menettelyn lopuksi korvattava voittaneelle 
osapuolelle menettelyn käynnistämisestä 
aiheutuneet kulut.

Or. de

Tarkistus 177
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia tai kustannusten 
olisi oltava kohtuulliset, jotta kuluttajien 
olisi taloudellisesti järkevää käyttää niitä.

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia, jotta kuluttajien 
olisi taloudellisesti järkevää käyttää niitä.
Jäsenvaltioiden olisi päätettävä 
asianmukainen teollisuuden rahoituksen 
muoto niiden lainkäyttöalueilla 
suoritettavia ADR-menettelyjä varten.

Or. en

Perustelu

Kuluttajat eivät uskalla käyttää ADR-järjestelmää, jos menettelyyn liittyy kustannuksia. 
Aiheettomia tai haitantekotarkoituksessa esitettyjä vaateita koskevat menettelysäännöt 
rajoittaisivat vaateet vain tarpeellisiin vaateisiin. Nykyisessä taloudellisessa ilmapiirissä on 
tehtävä selväksi, että veronmaksajan sijasta ADR-menettelyjen rahoituksen johtamisesta 
vastaa teollisuus.

Tarkistus 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia tai kustannusten 
olisi oltava kohtuulliset, jotta kuluttajien 
olisi taloudellisesti järkevää käyttää niitä.

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia tai kustannusten 
olisi oltava kohtuulliset ja helposti 
laskettavissa, jotta kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien olisi taloudellisesti 
järkevää käyttää niitä.

Or. it

Perustelu

Paremman saatavuuden ja läpinäkyvyyden saavuttamiseksi menettelyn kustannuksien tulisi 
olla selvästi ja helposti kuluttajan tai elinkeinonharjoittajan laskettavissa ennen menettelyn 
aloittamista.
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Tarkistus 179
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia tai kustannusten 
olisi oltava kohtuulliset, jotta kuluttajien 
olisi taloudellisesti järkevää käyttää niitä.

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajalle maksuttomia. Jos 
kustannuksia on, niiden olisi oltava
kohtuullisia, oikeasuhteisia ja 
vaatimattomia, jotta voidaan varmistaa, 
että ADR-menettelyt ovat helposti 
saatavilla, houkuttelevia ja edullisia.

Or. en

Tarkistus 180
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia tai kustannusten 
olisi oltava kohtuulliset, jotta kuluttajien 
olisi taloudellisesti järkevää käyttää niitä.

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
kuluttajille maksuttomia tai kustannusten 
olisi oltava kohtuulliset, jotta kuluttajien 
olisi taloudellisesti järkevää käyttää niitä.
Jos kustannuksia on, niiden olisi oltava 
kohtuullisia, oikeasuhteisia ja 
vaatimattomia, jotta voidaan varmistaa, 
että ADR-menettelyt ovat helposti 
saatavilla, houkuttelevia ja edullisia 
kuluttajille. 
Tällä ei pitäisi rajoittaa jo toiminnassa 
olevia riidanratkaisuelimiä veloittamasta 
elinkeinonharjoittajia tarjoamistaan 
palveluista tapauskohtaisesti tai koko 
teollisuudenalan laajuisen maksun 
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perusteella.

Or. en

Tarkistus 181
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
oikeudenmukaisia niin, että riidan 
osapuolille ilmoitetaan kaikista heidän 
oikeuksistaan ja menettelyn puitteissa 
tekemiensä valintojen seurauksista.

(21) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
oikeudenmukaisia niin, että riidan 
osapuolille ilmoitetaan kaikista heidän 
oikeuksistaan ja menettelyn puitteissa 
tekemiensä valintojen seurauksista. 
Riidanratkaisuelinten olisi ilmoitettava 
kuluttajille heidän laillisista oikeuksistaan 
ennen kuin he hyväksyvät tai hylkäävät
määrätyn tai ehdotetun ratkaisun. 
Molempien osapuolten olisi myös voitava 
toimittaa tiedot ja todisteet olematta 
fyysisesti läsnä.

Or. en

Tarkistus 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisen 
sopimuksen tehdä valitukset ADR-elimelle 
ei pitäisi viedä kuluttajalta tai 
elinkeinonharjoittajalta oikeutta hakea 
muutosta tuomioistuimissa. Ratkaisuja 
määräävien ADR-elinten osalta 
ratkaisujen olisi sidottava osapuolia vain, 
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jos heille on ilmoitettu ratkaisujen 
sitovuudesta etukäteen ja jos osapuolet 
ovat erityisesti hyväksyneet tämän. 

Or. en

Tarkistus 183
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisen 
sopimuksen valitusten esittämisestä ADR-
elimelle ei pitäisi sitoa kuluttajaa, jos 
sopimus on tehty ennen riitatilanteen 
syntymistä ja jos sopimuksella on viety 
kuluttajalta oikeus ryhtyä oikeustoimiin 
riidan ratkaisemiseksi. Ratkaisuja 
määräävien ADR-elinten osalta 
ratkaisujen olisi sidottava osapuolia vain, 
jos heille on ilmoitettu ratkaisujen 
sitovuudesta etukäteen ja jos osapuolet 
ovat erityisesti hyväksyneet tämän, jollei 
kansallisissa säännöissä määrätä, että 
ratkaisut sitovat vain 
elinkeinonharjoittajia.

Or. en

Tarkistus 184
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tunnustetun vapausperiaatteen 
noudattamista varten ADR-menettelyjen 
ei pitäisi sitoa osapuolia, jollei heille ole 
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ilmoitettu ennen menettelyjen 
käynnistämistä saavutettavan ratkaisun 
sitovuudesta ja jolleivät he ole 
ilmoittaneet avoimesti suostuvansa tähän. 
Edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita 
mahdollisia kansallisen lainsäädännön 
säännöksiä, joiden mukaan ADR-
ratkaisut sitovat elinkeinonharjoittajaa. 

Or. en

Tarkistus 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Komissiota olisi kannustettava 
kehittämään Euroopan 
kuluttajakeskusten verkostoa siten, että 
sille myönnettäisiin vaihtoehtoista 
riidanratkaisua ja erityisesti valtioiden 
rajat ylittäviä riitoja koskevat lailliset 
valtuudet. 

Or. en

Tarkistus 186
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Euroopan komission pitäisi tarpeen 
mukaan varata asianmukaiset varat 
vuosien 2014–2020 kuluttajaohjelmalle 
uusien elinten käyttöönoton 
rahoittamiseksi ja antaa varoja saataville 
sovittelijoiden tai muiden tukihenkilöiden 
kouluttamiseksi ja toimittaa tietoja ja 
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tukea erityisesti kuluttajille. Tiedon 
välittämiseksi kansalaisille olemassa 
olevat resurssit ja yhteyspisteet on 
järjestettävä mahdollisimman tehokkaasti.

Or. fr

Tarkistus 187
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Koska yritysten yhteiskunnallinen 
vastuu, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja 
uskottavuus ovat yhä merkittävämpiä 
näkökohtia, vilpillisten tai 
harhaanjohtavien liiketoimintatapojen 
julkistaminen voi aiheuttaa enemmän 
vahinkoa kuin taloudelliset seuraamukset. 
ADR-elimellä oleva mahdollisuus 
julkaista suositellut ratkaisut, joiden 
perusteella riita-asiat ratkaistaan 
tehokkaammin, voi olla niiden 
soveltamisesta järjestelmällisesti 
kieltäytyvien elinkeinonharjoittajien 
osalta hyödyllinen keino lisätä 
halukkuutta ratkaista riita-asiat 
sovittelumenettelyssä ja estää tällainen 
toiminta tulevaisuudessa. Samalla 
turvataan kuluttajien oikeudet.

Or. el

Perustelu

Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ja niiden luotettavuus ovat nykyään yhä tärkeämpiä 
näkökohtia ja niillä on huomattava vaikutus markkinoihin. Sen vuoksi mahdollisuus julkistaa 
ADR-elinten ehdottamat suositukset voi toimia pelotteena elinkeinonharjoittajille, jotka eivät 
hyväksy niitä ja kieltäytyvät noudattamasta niitä. Tämä on keino ratkaista riita-asiat ja estää 
samojen ongelmien toistuminen tulevaisuudessa.

Tarkistus 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Kuluttajille olisi tarjottava sitovien 
ratkaisujen määräämiseen liittyvissä 
ADR-menettelyissä vähintään 
samantasoinen suoja kuin sen 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla 
sovellettavissa pakollisissa säännöksissä 
on säädetty, jonka alueelle ADR-elin on 
sijoittautunut ja jossa kuluttajalla on 
vakinainen asuinpaikka.

Or. en

Tarkistus 189
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Kuluttajille olisi tarjottava sitovien 
ratkaisujen määräämiseen liittyvissä 
ADR-menettelyissä vähintään 
samantasoinen suoja kuin sen 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla 
sovellettavissa pakollisissa säännöksissä 
on säädetty, jonka alueelle ADR-elin on 
sijoittautunut. Valtioiden rajat ylittäviä 
riitoja koskevissa ADR-elinten 
määräämissä ratkaisuissa ei pitäisi viedä 
kuluttajalta suojaa, johon hän on 
oikeutettu sen jäsenvaltion lainsäädännön 
nojalla sovellettavien pakollisten 
säännösten perusteella, jossa kuluttajalla 
on vakinainen asuinpaikka.

Or. en
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Tarkistus 190
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Luottamuksellisuus ADR-
menettelyissä on tärkeää, ja tässä 
direktiivissä olisi näin ollen säädettävä, 
että riita-asian oikeudenkäyntimenettelyä 
koskevien sääntöjen on oltava sen kanssa 
yhteensopivat vähintään siltä osin, kuinka 
ADR-menettelyjen luottamuksellisuus 
turvataan mahdollisessa myöhemmässä 
siviili- ja kauppaoikeudellista asiaa 
koskevassa oikeudenkäynnissä tai 
välimiesmenettelyssä. 

Or. en

Tarkistus 191
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Jotta vastataan kuluttajien 
tarpeeseen käyttää vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisumenettelyitä ja 
elinkeinonharjoittajien tarpeeseen saada 
suojaa epäoikeudenmukaisilta tai 
perusteettomilta syytöksiltä, on 
välttämätöntä, että näiden valituksien 
osalta toimitaan vilpittömässä mielessä, 
mikä merkitsee, että: a) menettelyn 
kannalta kuluttajan olisi liitettävä 
valitukseen riittävästi näyttöä riita-asian 
perusteeksi; b) moraalisen näkökulman 
perusteella elinkeinonharjoittajille olisi 
tiedotettava niitä vastaan esitetyistä 
syytöksistä ja niillä olisi oltava 
mahdollisuus tulla kuulluksi osana 
valitusten sisäistä käsittelymenettelyä 
ennen kuin valitus lähetetään ADR-
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elimelle, ja c) oikeudellisen näkökulman 
perusteella riita-asiaa ei voida jättää 
ADR-elimen ratkaistavaksi ennen kuin on 
käytetty kaikki keinot päästä 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
väliseen sovintoratkaisuun.

Or. el

Tarkistus 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Jotta ADR-elimet olisivat kestäviä 
ja toimisivat tehokkaasti, niiden olisi 
saatava riittävä rahoitus toimintojensa 
suorittamiseksi. ADR-elimet olisi 
mieluiten rahoitettava yksityisin varoin.

Or. en

Tarkistus 193
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Jotta osapuolia voitaisiin 
kannustaa käyttämään vaihtoehtoista 
riidanratkaisua, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että niiden määrä- ja 
vanhentumisaikoja koskevat säännöt eivät 
estä osapuolia viemästä asiaa oikeuteen, 
jos heidän pyrkimyksensä löytää asiaan 
ratkaisu ADR-menettelyjen avulla 
epäonnistuu. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava tämän toteutuminen, vaikka 
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tällä direktiivillä ei yhdenmukaisteta 
kansallisia määrä- ja vanhentumisaikoja 
koskevia sääntöjä. Tämän direktiivin ei 
pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden 
esimerkiksi liikennelainsäädännön alalla 
täytäntöönpanemissa kansainvälisissä 
sopimuksissa säädettyihin määrä- ja 
vanhentumisaikoja koskeviin sääntöihin.

Or. en

Tarkistus 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Riitatilanteessa on tarpeen, että 
kuluttaja löytää nopeasti ne vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet, jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään hänen 
valitustaan, ja tietää, osallistuuko 
kyseinen elinkeinonharjoittaja 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle 
toimitetun valituksen käsittelyyn. Tämän 
vuoksi elinkeinonharjoittajien olisi 
annettava tällaiset tiedot tärkeimmissä 
kaupallisissa asiakirjoissaan ja 
verkkosivustollaan, jos sellainen on. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta kuluttajien 
oikeuksista 25 päivänä lokakuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/83/EU 6 
artiklan 1 kohdan t alakohdan, 7 artiklan 1 
kohdan ja 8 artiklan soveltamista. 
Direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 
kohdan t alakohdassa säädetään 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten osalta, että 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle mahdollisuudesta käyttää 
elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 

(22) Riitatilanteessa on tarpeen, että 
kuluttaja löytää nopeasti ne vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet, jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään hänen 
valitustaan. Tämän vuoksi 
elinkeinonharjoittajien, jotka osallistuvat 
ADR-elinten käyttöön, olisi ilmoitettava 
kuluttajalle asiaankuuluvan ADR-elimen 
osoite tai verkkosivusto. Nämä tiedot 
pitäisi julkaista selkeästi, helposti 
ymmärrettävällä tavalla, ja niiden pitäisi 
olla helposti, suoraan ja pysyvästi 
saatavilla elimen verkkosivustolla, jos 
sellainen on, elinkeinonharjoittajan ja
kuluttajan välisten tavaroiden myyntiin 
tai palvelujen tarjoamiseen liittyvien 
sopimusten yleisissä ehdoissa sekä aina, 
kun elinkeinonharjoittaja hylkää 
valituksen, jonka kuluttaja on tälle 
suoraan toimittanut. Tällä velvollisuudella 
ei rajoiteta kuluttajien oikeuksista 25 
päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan t 
alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 
soveltamista. Direktiivin 2011/83/EU 6 
artiklan 1 kohdan t alakohdassa säädetään 
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oikeussuojamenettelyjä ja tavat, joilla 
kuluttaja voi käyttää niitä, ennen kuin 
sopimus sitoo kuluttajaa.

etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten osalta, että 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle mahdollisuudesta käyttää 
elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjä ja tavat, joilla 
kuluttaja voi käyttää niitä, ennen kuin 
sopimus sitoo kuluttajaa.

Or. fr

Tarkastus 195
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

Riitatilanteessa on tarpeen, että kuluttaja 
löytää nopeasti ne vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet, jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään hänen 
valitustaan, ja tietää, osallistuuko kyseinen
elinkeinonharjoittaja vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle toimitetun valituksen 
käsittelyyn. Tämän vuoksi 
elinkeinonharjoittajien olisi annettava 
tällaiset tiedot tärkeimmissä kaupallisissa 
asiakirjoissaan ja verkkosivustollaan, jos 
sellainen on. Tällä velvollisuudella ei 
rajoiteta kuluttajien oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU* 6 artiklan 1 kohdan t 
alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 
soveltamista. Direktiivin 2011/83/EU 6 
artiklan 1 kohdan t alakohdassa säädetään 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten osalta, että 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle mahdollisuudesta käyttää 

Riitatilanteessa on tarpeen, että kuluttaja 
löytää nopeasti ne vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet, jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään hänen 
valitustaan, ja saa vahvistuksen siitä, 
osallistuuko elinkeinonharjoittaja 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle 
toimitetun valituksen käsittelyyn. Tämän 
vuoksi elinkeinonharjoittajien olisi 
annettava tällaiset tiedot tärkeimmissä 
kaupallisissa asiakirjoissaan ja 
verkkosivustollaan, jos sellainen on. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta kuluttajien 
oikeuksista 25 päivänä lokakuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/83/EU* 6 
artiklan 1 kohdan t alakohdan, 7 artiklan 1 
kohdan ja 8 artiklan soveltamista. 
Direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 
kohdan t alakohdassa säädetään 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten osalta, että 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
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elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjä ja tavat, joilla 
kuluttaja voi käyttää niitä, ennen kuin 
sopimus sitoo kuluttajaa. Direktiivin 
2011/83/EU 7 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, että muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn 
sopimuksen tapauksessa nämä tiedot on 
toimitettava paperilla tai kuluttajan 
suostumuksella muulla pysyvällä 
välineellä.

kuluttajalle mahdollisuudesta käyttää 
elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjä ja tavat, joilla 
kuluttaja voi käyttää niitä, ennen kuin 
sopimus sitoo kuluttajaa. Direktiivin 
2011/83/EU 7 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, että muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn 
sopimuksen tapauksessa nämä tiedot on 
toimitettava paperilla tai kuluttajan 
suostumuksella muulla pysyvällä 
välineellä.

Or. da

Tarkistus 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Tiedotusvelvollisuudella ei rajoiteta 
kuluttajien oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU1 6 artiklan 1 kohdan 
t alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan ja 
8 artiklan, vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY (Solvenssi II)1 18 artiklan 
1 kohdan toisen lauseen ja 185 artiklan 
1 kohdan ja 3 kohdan l alakohdan eikä 
kuluttajille tarkoitettujen 
rahoituspalvelujen etämyynnistä 
23 päivänä syyskuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY2 3 artiklan 
4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 
1 kohdan soveltamista.
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____________________

1EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.
2 EUVL L 271, 9.10.2002, s. 16.

Or. de

Perustelu

Johdanto-osan 22 kappaleessa mainittuja elinkeinonharjoittajan tiedotusvelvollisuuksia 
kuluttajiin nähden ei säädellä yksinomaan kuluttajanoikeusdirektiivillä. Myös alakohtaiset 
direktiivit, kuten Solvenssi II -direktiivi ja rahoituspalvelujen etämyyntiä koskeva direktiivi, 
sisältävät määräyksiä velvoitteesta tiedottaa kuluttajille tuomioistuimen ulkopuolisista 
valitus- ja oikeussuojamenettelyistä.

Tarkistus 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä ei säädetä, että 
elinkeinonharjoittajien osallistuminen 
ADR-menettelyyn olisi pakollista tai että 
tällaisten menettelyjen ratkaisu sitoisi 
elinkeinonharjoittajaa, jos kuluttaja on 
tehnyt valituksen tätä kohtaan. Direktiivillä 
ei kuitenkaan rajoiteta sellaisten 
kansallisten sääntöjen soveltamista, joilla 
tehdään elinkeinonharjoittajien 
osallistuminen tällaisiin menettelyihin 
pakolliseksi tai niiden ratkaisu sitovaksi 
elinkeinonharjoittajien kannalta, 
edellyttäen että tällaisella lainsäädännöllä 
ei estetä osapuolia käyttämästä oikeuttaan 
saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, 
kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklassa määrätään.

(23) Tässä direktiivissä ei säädetä, että 
elinkeinonharjoittajien osallistuminen 
ADR-menettelyyn olisi pakollista tai että 
tällaisten menettelyjen ratkaisu sitoisi 
elinkeinonharjoittajaa, jos kuluttaja on 
tehnyt valituksen tätä kohtaan. Direktiivillä 
ei kuitenkaan rajoiteta sellaisten 
kansallisten sääntöjen soveltamista, joilla 
tehdään elinkeinonharjoittajien 
osallistuminen tällaisiin menettelyihin 
pakolliseksi tai niiden ratkaisu sitovaksi 
elinkeinonharjoittajien kannalta, 
edellyttäen että tällaisella lainsäädännöllä 
ei estetä osapuolia käyttämästä oikeuttaan 
saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, 
kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklassa määrätään. Mikäli ADR-
menettelyn ratkaisu on kansallisen 
lainsäädännön mukaan sitova 
elinkeinonharjoittajan kannalta, on 
taattava oikeus saattaa asia 
tuomioistuimen tutkittavaksi.
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Or. de

Tarkistus 198
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä ei säädetä, että 
elinkeinonharjoittajien osallistuminen 
ADR-menettelyyn olisi pakollista tai että 
tällaisten menettelyjen ratkaisu sitoisi 
elinkeinonharjoittajaa, jos kuluttaja on 
tehnyt valituksen tätä kohtaan.
Direktiivillä ei kuitenkaan rajoiteta 
sellaisten kansallisten sääntöjen 
soveltamista, joilla tehdään 
elinkeinonharjoittajien osallistuminen 
tällaisiin menettelyihin pakolliseksi tai 
niiden ratkaisu sitovaksi 
elinkeinonharjoittajien kannalta, 
edellyttäen että tällaisella lainsäädännöllä 
ei estetä osapuolia käyttämästä oikeuttaan 
saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, 
kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklassa määrätään.

(23) Tässä direktiivissä ei säädetä, että 
elinkeinonharjoittajien osallistuminen 
ADR-menettelyyn olisi pakollista. 
Direktiivillä ei kuitenkaan rajoiteta 
sellaisten kansallisten sääntöjen 
soveltamista, joilla tehdään 
elinkeinonharjoittajien osallistuminen 
tällaisiin menettelyihin pakolliseksi tai 
niiden ratkaisu sitovaksi 
elinkeinonharjoittajien kannalta, 
edellyttäen että tällaisella lainsäädännöllä 
ei estetä osapuolia käyttämästä oikeuttaan 
saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, 
kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklassa määrätään.

Or. da

Tarkistus 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jäsenvaltioiden olisi autettava 
kuluttaja- ja elinkeinonharjoittajien 
järjestöjen edustajia ADR-järjestelmän 
perustamisessa ja hallinnoinnissa 
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erityisesti puolueettomuutta ja 
riippumattomuutta koskevien 
periaatteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 200
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jotta ADR-järjestelmiin 
kohdistuvaa tarpeetonta rasitusta 
voitaisiin vähentää, jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava kuluttajia pyrkimään 
ratkaisemaan riidat sopuisasti 
elinkeinonharjoittajan kanssa ennen 
valitusten esittämistä ADR-elimelle tai 
tuomioistuimelle. Jos kuluttajien on 
otettava yhteyttä elinkeinonharjoittajaan 
ennen valitusten esittämistä ADR-
elimelle, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että elinkeinonharjoittajan on annettava 
vastauksensa viimeistään 20 työpäivän 
kuluessa siitä, kun kuluttaja on ottanut 
yhteyttä elinkeinonharjoittajaan. Jos 
vastausta ei anneta ja jos osapuolet eivät 
löydä sovintoratkaisua, kuluttaja voi 
esittää valituksen ADR-elimelle. 
Yksittäisten elinkeinonharjoittajien talon 
sisäiset valitusjärjestelmät voivat olla 
tehokkaita valitusten ratkaisemisessa ja 
riitojen laajentumisen välttämisessä 
myöhemmässä vaiheessa. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava säilyttää tai ottaa käyttöön 
kansallisia säännöksiä, jotka liittyvät 
sisäisiin valitusmenettelyihin.

Or. en
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Tarkistus 201
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa 
ammatillisten järjestöjen, oikeusalan 
ammattilaisten ja 
kuluttajansuojajärjestöjen edustajat 
mukaan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisujärjestelmän laatimiseen ja 
hallintojärjestelmään erityisesti 
puolueettomuutta ja riippumattomuutta 
koskevien periaatteiden vuoksi.

Or. fr

Tarkistus 202
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Jäsenvaltioilla olisi oltava vapaus 
säilyttää tai ottaa käyttöön hyväksyttävää 
ADR-vaadetta koskevia 
vähimmäiskynnysarvoja, joita ei 
kuitenkaan saa asettaa siten, että 
kuluttajien mahdollisuutta käyttää ADR-
menettelyjä rajoitettaisiin.

Or. en

Tarkistus 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että ADR-elimet tekevät yhteistyötä 
valtioiden rajat ylittävien riitojen 
ratkaisemisessa.

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että ADR-elimet tekevät yhteistyötä 
valtioiden rajat ylittävien riitojen 
ratkaisemisessa, ja vaihdettava 
säännöllisesti hyviä käytäntöjä sekä rajat 
ylittävien että maan sisäisten riitojen 
ratkaisemisesta.

Or. fr

Tarkistus 204
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Valtioiden rajat ylittävien riitojen 
ratkaisua helpottavien vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten verkostoja, jollainen 
on FIN-NET rahoituspalvelujen alalla, olisi 
vahvistettava unionissa. Jäsenvaltioiden 
olisi kannustettava ADR-elimiä liittymään 
osaksi tällaisia verkostoja.

(25) Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
verkostoja, jollainen on FIN-NET 
rahoituspalvelujen alalla, olisi 
vahvistettava unionissa. Jäsenvaltioiden 
olisi kannustettava ADR-elimiä liittymään 
osaksi tällaisia verkostoja.

Or. en

Perustelu

FIN-NET on verkosto, jonka kautta voidaan jakaa parhaita käytäntöjä ja tietämystä, mutta se 
ei osallistu erityisten riitojen ratkaisuun.

Tarkistus 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jotta voimassa olevat 
lainsäädännölliset välineet, kuten 
eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin 
sovellettavasta menettelystä annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 861/20071, tietyistä 
sovittelun näkökohdista siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla 21 päivänä 
toukokuuta 2008 annettu direktiivi 
2008/52/EY2 sekä riitauttamattomia 
vaatimuksia koskevan eurooppalaisen 
täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 805/20043, tehdään 
paremmin tunnetuiksi kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien parissa, komission 
olisi varmistettava viipymättä, että 
kansalliset viranomaiset, tuomioistuimet, 
asianajajayhdistykset, kauppakamarit, 
kuluttajayhdistykset, 
oikeusturvavakuutuksen antajat ja muut 
asiasta vastaavat järjestöt otetaan mukaan 
laajaan tiedotuskampanjaan. Tässä 
tarkoituksessa komission olisi 
myönnettävä kattavaa taloudellista tukea 
Euroopan laajuisia ja kansallisia 
kampanjoita varten. Sen olisi toteutettava 
juuri tällainen kampanja ADR-menettelyn 
tullessa voimaan menettelyn tukemiseksi 
ja toimeen panemiseksi.
____________________

1EUVL L 199, 31.7.2007, s. 1.
2 EUVL L 136, 24.5.2008, s. 3.
3 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 15.

Or. de

Tarkistus 206
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
ja kuluttajansuojaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanosta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
välisen tiiviin yhteistyön pitäisi parantaa 
unionin asiaa koskevan lainsäädännön 
tehokasta soveltamista.

(26) Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
ja kuluttajansuojaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanosta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
välisen tiiviin yhteistyön pitäisi parantaa 
unionin asiaa koskevan lainsäädännön 
tehokasta soveltamista. Tämän yhteistyön 
ei pitäisi kuitenkaan uhata ADR-elinten 
riippumattomuutta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että ADR-elimet ovat riippumattomia lainsäätäjistä / lain 
toimeenpanijoista, jotta elinkeinonharjoittajat eivät luopuisi vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
käytöstä.

Tarkistus 207
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
ja kuluttajansuojaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanosta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
välisen tiiviin yhteistyön pitäisi parantaa 
unionin asiaa koskevan lainsäädännön 
tehokasta soveltamista.

(26) Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
ja kuluttajansuojaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanosta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
välisen tiiviin yhteistyön pitäisi parantaa 
unionin asiaa koskevan lainsäädännön 
tehokasta soveltamista. Komission pitäisi 
vastaavasti tukea ja edistää kokemusten 
vaihtoa ADR-elinten välillä EU:n tasolla 
parhaiden käytäntöjen edistämiseksi ja 
kokemusten vaihtamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 208
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
ja kuluttajansuojaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanosta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
välisen tiiviin yhteistyön pitäisi parantaa 
unionin asiaa koskevan lainsäädännön 
tehokasta soveltamista.

(26) Komission ja vaihtoehtoisten
riidanratkaisuelinten ja kuluttajansuojaa 
koskevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten välisen tiiviin yhteistyön 
pitäisi parantaa unionin asiaa koskevan 
lainsäädännön tehokasta soveltamista.

Komission pitäisi edistää jäsenvaltioiden, 
ADR-elinten ja oikeusalan ammattilaisten 
välistä hallinnollista yhteistyötä ja 
järjestää säännöllisiä tapaamisia kyseessä 
olevien eri osapuolten kanssa hyvien 
käytäntöjen ja teknisen tietotaidon 
vaihtamiseksi ADR-elinten välillä ja 
kaikkien ADR-järjestelmien toimintaan 
liittyvien ongelmien käsittelemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 209
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jotta vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun kattavuutta ja kuluttajia 
koskevaa saatavuutta voitaisiin parantaa 
koko EU:n alueella, alueellisten ja EU:n 
laajuisten ADR-elinten kehittämistä olisi 
kannustettava. ADR-elin olisi luokiteltava 
tässä direktiivissä EU:n laajuiseksi, jos se 
toimii vähintään kolmasosassa EU:n 
jäsenvaltioita tai jos se on eurooppalaisen 
keskusjärjestön perustama. Tällaisia 
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elimiä voitaisiin perustaa EU:n 
lainsäädännön perusteella esimerkiksi 
eurooppalaisina taloudellisina 
etuyhtyminä.

Or. en

Tarkistus 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sen varmistamiseksi, että ADR-elimet 
toimivat moitteettomasti ja tehokkaasti, 
niitä pitäisi seurata tiiviisti. Komission ja 
tämän direktiivin mukaisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi julkaistava ja 
päivitettävä luettelo tämän direktiivin 
mukaisista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä. Myös muiden 
tahojen, kuten vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, kuluttajajärjestöjen, 
elinkeinonharjoittajien järjestöjen ja 
Euroopan kuluttajakeskusten verkoston, 
olisi julkaistava tämä luettelo. Lisäksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
julkaistava säännöllisesti raportteja ADR-
elinten kehittymisestä ja toiminnasta. 
Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten olisi 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
tiedot, joiden perusteella raportit olisi 
laadittava. Jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä toimittamaan nämä 
tiedot yhdenmukaisen menetelmän 
käyttämisestä kuluttajavalitusten ja 
kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja 
ilmoittamisessa annetun komission 
suosituksen 2010/304/EU mukaisesti.

(27) Sen varmistamiseksi, että ADR-elimet 
toimivat moitteettomasti ja tehokkaasti, 
jäsenvaltioiden pitäisi osoittaa yksi tai 
useampi toimivaltainen viranomainen, 
jonka pitäisi seurata ja valvoa tiiviisti 
näitä elimiä. Komission ja tämän 
direktiivin mukaisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi julkaistava ja 
päivitettävä luettelo tämän direktiivin 
mukaisista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä. Myös muiden 
tahojen, kuten vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, kuluttajajärjestöjen, 
elinkeinonharjoittajien järjestöjen ja 
Euroopan kuluttajakeskusten verkoston, 
olisi julkaistava tämä luettelo. Lisäksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
julkaistava säännöllisesti raportteja ADR-
elinten kehittymisestä ja toiminnasta 
viranomaisten edustamissa 
jäsenvaltioissa. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten olisi ilmoitettava 
toimivaltaisille viranomaisille tiedot, 
joiden perusteella raportit olisi laadittava. 
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä 
toimittamaan nämä tiedot yhdenmukaisen 
menetelmän käyttämisestä 
kuluttajavalitusten ja kuluttajatiedustelujen 
luokittelussa ja ilmoittamisessa annetun 
komission suosituksen 2010/304/EU 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 211
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sen varmistamiseksi, että ADR-elimet 
toimivat moitteettomasti ja tehokkaasti, 
niitä pitäisi seurata tiiviisti. Komission ja 
tämän direktiivin mukaisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi julkaistava ja 
päivitettävä luettelo tämän direktiivin 
mukaisista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä. Myös muiden 
tahojen, kuten vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, kuluttajajärjestöjen, 
elinkeinonharjoittajien järjestöjen ja 
Euroopan kuluttajakeskusten verkoston, 
olisi julkaistava tämä luettelo. Lisäksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
julkaistava säännöllisesti raportteja ADR-
elinten kehittymisestä ja toiminnasta. 
Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten olisi 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
tiedot, joiden perusteella raportit olisi 
laadittava. Jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä toimittamaan nämä 
tiedot yhdenmukaisen menetelmän 
käyttämisestä kuluttajavalitusten ja 
kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja 
ilmoittamisessa annetun komission 
suosituksen 2010/304/EU mukaisesti.

(27) Sen varmistamiseksi, että ADR-elimet 
toimivat moitteettomasti ja tehokkaasti, 
niitä pitäisi seurata tiiviisti. 
Jäsenvaltioiden olisi osoitettava tätä 
varten toimivaltainen viranomainen. 
Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
nimittämästä useampaa toimivaltaista 
viranomaista, jos ADR-elimet ovat 
alakohtaisia. Jos jäsenvaltiot tekevät näin, 
niiden olisi määriteltävä, mikä 
toimivaltaisista viranomaisista toimii 
keskitettynä yhteyspisteenä komissiota 
varten. Komission ja tämän direktiivin 
mukaisten toimivaltaisten viranomaisten 
olisi julkaistava ja päivitettävä luettelo 
tämän direktiivin mukaisista 
vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä. 
Toimivaltaiset viranomaiset eivät voi 
kieltäytyä tämän direktiivin mukaisten 
ADR-elinten, mukaan lukien alueelliset ja 
EU:n laajuiset ADR-elimet, 
ilmoittamisesta oikeudellisesta 
asemastaan riippumatta. Myös muiden 
tahojen, kuten vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, kuluttajajärjestöjen, 
elinkeinonharjoittajien järjestöjen ja 
Euroopan kuluttajakeskusten verkoston, 
olisi julkaistava tämä luettelo. Lisäksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
julkaistava säännöllisesti raportteja ADR-
elinten kehittymisestä ja toiminnasta. 
Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten olisi 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
tiedot, joiden perusteella raportit olisi 
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laadittava. Jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä toimittamaan nämä 
tiedot yhdenmukaisen menetelmän 
käyttämisestä kuluttajavalitusten ja 
kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja 
ilmoittamisessa annetun komission 
suosituksen 2010/304/EU mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 212
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Eurooppalaisen laatumerkinnän 
antaminen ADR-elimille lisäisi EU:n 
kansalaisten luottamusta ja uskoa ADR-
järjestelmien laadukkuuteen rajat 
ylittävissä liiketoimissa. Jäsenvaltioiden 
tehtävänä on varmistaa, että tällaisia 
merkintöjä myönnetään ainoastaan kaikki 
tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset 
täyttäville ADR-järjestelmille.

Or. en

Tarkistus 213
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Eurooppalaisen laatumerkinnän 
antaminen ADR-elimille lisäisi EU:n 
kansalaisten luottamusta ja uskoa ADR-
järjestelmien laadukkuuteen erityisesti 
rajat ylittävien ostosten yhteydessä. 
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Jäsenvaltioiden ja Euroopan komission 
säännöllisesti seuraama ja valvoma sekä 
helposti tunnistettava eurooppalainen 
laatumerkintä takaisi kuluttajille, että 
kyseessä oleva ADR-elin on tässä 
direktiivissä säädettyjen laatuvaatimusten 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
direktiivin niiden säännösten, jotka 
koskevat elinkeinonharjoittajien kuluttajille 
antamia tietoja ja vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten toimivaltaisille 
viranomaisille ilmoittamia tietoja, 
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja varmistettava niiden täytäntöönpano. 
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(28) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
direktiivin niiden säännösten, jotka 
koskevat elinkeinonharjoittajien kuluttajille 
antamia tietoja ja vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten toimivaltaisille 
viranomaisille ilmoittamia tietoja, 
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja varmistettava niiden täytäntöönpano. 
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.
Seuraamuksista olisi määrättävä vasta 
ensin annetun mutta tehottomaksi 
jääneen varoituksen jälkeen.

Or. de

Perustelu

Tämä lisäys auttaa välttämään liiallista byrokratiaa ja edistää yksinkertaisten 
erimielisyyksien ratkaisemista etukäteen.

Tarkistus 215
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
direktiivin niiden säännösten, jotka 
koskevat elinkeinonharjoittajien kuluttajille 
antamia tietoja ja vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten toimivaltaisille 
viranomaisille ilmoittamia tietoja, 
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja varmistettava niiden täytäntöönpano. 
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(28) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
direktiivin niiden säännösten, jotka 
koskevat elinkeinonharjoittajien kuluttajille 
antamia tietoja, rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja varmistettava niiden 
täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Perustelu

17 artiklan 2 kohdan osalta ehdotetussa tarkistuksessa todetaan, että ADR-elimet, jotka eivät 
enää täytä tämän direktiivin vaatimuksia, olisi poistettava ADR-elinten luettelosta. 
Lisäseuraamusten määrääminen ADR-elimille on näin ollen tarpeetonta, sillä seuraamukset 
voisivat saada ADR-elimet luopumaan luetteloon sisällyttämisestä tämän direktiivin 
perusteella.

Tarkistus 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa takaamalla kuluttajansuojan 
korkea taso, vaan se voidaan paremmin 
saavuttaa unionin tasolla, joten unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
määrätyn toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeen.

(31) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on kuluttajansuojan korkean tason 
saavuttaminen sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan edistämiseksi, 
vaan se voidaan paremmin saavuttaa 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
määrätyn toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
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tarpeen.

Or. fr

Tarkistus 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä edistetään
sisämarkkinoiden toimintaa ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttamista varmistamalla, että 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset 
riidat voidaan toimittaa sellaisten elinten 
käsiteltäväksi, jotka tarjoavat 
puolueettomia, avoimia, tehokkaita ja 
oikeudenmukaisia vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä.

Tämän direktiivin tavoitteena on 
korkeatasoinen kuluttajansuoja 
saavuttamalla edistää sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa varmistamalla, että 
jos kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien
välillä on riitaa tavaroiden myynnin tai 
palvelun tarjoamisen vuoksi, kuluttajat 
voivat toimittaa valituksen sellaisten 
elinten käsiteltäväksi, jotka tarjoavat 
puolueettomia, riippumattomia, avoimia, 
tehokkaita ja oikeudenmukaisia 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä.

Or. fr

Tarkistus 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
1artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoiden toimintaa ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttamista varmistamalla, että 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
väliset riidat voidaan toimittaa sellaisten 
elinten käsiteltäväksi, jotka tarjoavat 
puolueettomia, avoimia, tehokkaita ja 
oikeudenmukaisia vaihtoehtoisia 

Tällä direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoiden toimintaa ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttamista varmistamalla, että 
kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat 
riita-asioissa vapaaehtoisesti pyytää 
avuksi elimiä, jotka tarjoavat 
puolueettomia, riippumattomia, avoimia, 
nopeita, tehokkaita ja oikeudenmukaisia 
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riidanratkaisumenettelyjä. vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä.

Or. de

Tarkistus 219
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoiden toimintaa ja
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttamista varmistamalla, että 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien
väliset riidat voidaan toimittaa sellaisten 
elinten käsiteltäväksi, jotka tarjoavat 
puolueettomia, avoimia, tehokkaita ja 
oikeudenmukaisia vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä.

1. Tällä direktiivillä pyritään edistämään
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttamista rajat ylittävissä liiketoimissa 
ja näin ollen hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden toteutumista
edistämällä sitä, että kuluttajat voivat 
toimittaa elinkeinonharjoittajia kohtaan 
liittyvät rajat ylittäviä liiketoimia koskevat 
riidat vapaaehtoisesti sellaisten
puolueettomien ja avointen ADR-elinten
käsiteltäväksi, jotka tarjoavat nopeita, 
tehokkaita ja oikeudenmukaisia 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä.

2. Tämän direktiivin ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai 
ylläpitämästä sääntöjä, jotka ulottuvat 
tässä direktiivissä säädettyä pidemmälle.

Or. en

Tarkistus 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoiden toimintaa ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 

Tällä direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoiden toimintaa ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
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saavuttamista varmistamalla, että 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset 
riidat voidaan toimittaa sellaisten elinten 
käsiteltäväksi, jotka tarjoavat 
puolueettomia, avoimia, tehokkaita ja 
oikeudenmukaisia vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä.

saavuttamista varmistamalla, että 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset 
riidat toimitetaan, ennen asian saattamista 
tuomioistuimen ratkaistavaksi, sellaisten 
elinten käsiteltäväksi, jotka tarjoavat 
puolueettomia, avoimia, tehokkaita ja 
oikeudenmukaisia vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä.

Or. it

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden myönteisen kokemuksen mukaisen tehokkaan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisujärjestelmän tulisi pohjautua pakolliseen sovitteluyritykseen ennen kuin asian 
voi saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Tarkistus 221
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoiden toimintaa ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttamista varmistamalla, että 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset 
riidat voidaan toimittaa sellaisten elinten 
käsiteltäväksi, jotka tarjoavat 
puolueettomia, avoimia, tehokkaita ja 
oikeudenmukaisia vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä.

Tällä direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoiden toimintaa ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttamista varmistamalla, että 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset 
riidat voidaan toimittaa sellaisten elinten 
käsiteltäväksi, jotka tarjoavat 
puolueettomia, avoimia, tehokkaita ja 
oikeudenmukaisia vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä, ja 
ymmärtämällä, että vaihtoehtoinen 
riidanratkaisu on jatkossakin 
vapaaehtoista ja että mahdollisuus jättää 
riitoja käsiteltäväksi edellyttää yhä 
molempien osapuolten suostumusta 
sitoutua vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisuun.

Or. en
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Perustelu

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan unioniin 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
unionissa asuvalle kuluttajalle myymiin 
tavaroihin tai tarjoamiin palveluihin 
liittyvissä sopimusriidoissa tuomioistuimen 
ulkopuolisiin riidanratkaisumenettelyihin, 
joista vastaa riidanratkaisuelin, joka 
ehdottaa ratkaisua tai määrää ratkaisun tai 
saattaa osapuolet yhteen helpottaakseen 
sopuratkaisun löytämistä, jäljempänä 
’vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt tai 
ADR-menettelyt’.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan unioniin 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
unionissa asuvalle kuluttajalle myymiin 
tavaroihin tai tarjoamiin palveluihin
liittyvissä maan sisäisissä tai rajat 
ylittävissä sopimusriidoissa 
tuomioistuimen ulkopuolisiin 
riidanratkaisumenettelyihin, joista vastaa 
riidanratkaisuelin, joka ehdottaa ratkaisua 
tai määrää ratkaisun tai saattaa osapuolet 
yhteen helpottaakseen sopuratkaisun 
löytämistä, jäljempänä ’vaihtoehtoiset 
riidanratkaisumenettelyt tai ADR-
menettelyt’, jos kuluttaja ei ole aiemmin 
päässyt sopimukseen 
elinkeinonharjoittajan kanssa.

Or. fr

Tarkistus 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan unioniin 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
unionissa asuvalle kuluttajalle myymiin 
tavaroihin tai tarjoamiin palveluihin 
liittyvissä sopimusriidoissa tuomioistuimen 
ulkopuolisiin riidanratkaisumenettelyihin, 
joista vastaa riidanratkaisuelin, joka 
ehdottaa ratkaisua tai määrää ratkaisun tai 
saattaa osapuolet yhteen helpottaakseen 
sopuratkaisun löytämistä, jäljempänä 
’vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt tai 
ADR-menettelyt’.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan unioniin 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
unionissa asuvalle kuluttajalle myymiin 
tavaroihin tai tarjoamiin palveluihin 
liittyvissä sopimusriidoissa tuomioistuimen 
ulkopuolisiin riidanratkaisumenettelyihin, 
joista vastaa riidanratkaisuelin, joka 
ehdottaa ratkaisua tai saattaa osapuolet 
yhteen helpottaakseen sopuratkaisun 
löytämistä, jäljempänä ’vaihtoehtoiset 
riidanratkaisumenettelyt tai ADR-
menettelyt’.

Or. de

Tarkistus 224
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivillä ei kuitenkaan rajoiteta 
sellaisten kansallisten sääntöjen 
soveltamista, joilla tehdään 
elinkeinonharjoittajien osallistuminen 
tällaisiin menettelyihin pakolliseksi tai 
niiden ratkaisu sitovaksi 
elinkeinonharjoittajien kannalta, 
edellyttäen että tällaisella lainsäädännöllä 
ei estetä osapuolia käyttämästä oikeuttaan 
saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, 
kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklassa määrätään.

1. Direktiivillä ei kuitenkaan rajoiteta 
sellaisten kansallisten sääntöjen 
soveltamista, joilla tehdään 
elinkeinonharjoittajien osallistuminen 
tällaisiin menettelyihin pakolliseksi tai 
niiden ratkaisu sitovaksi 
elinkeinonharjoittajien kannalta, 
edellyttäen että tällaisella lainsäädännöllä 
ei estetä osapuolia käyttämästä oikeuttaan 
saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, 
kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklassa määrätään. Osapuolet voivat 
päättää, että kansallisen 
riidanratkaisuelimen tekemä päätös sitoo 
elinkeinonharjoittajaa, jos osapuolet eivät 
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saa ratkaistua riitaa tuomioistuimessa.

Or. da

Tarkistus 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan unioniin 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
unionissa asuvalle kuluttajalle myymiin 
tavaroihin tai tarjoamiin palveluihin 
liittyvissä sopimusriidoissa tuomioistuimen 
ulkopuolisiin riidanratkaisumenettelyihin, 
joista vastaa riidanratkaisuelin, joka 
ehdottaa ratkaisua tai määrää ratkaisun tai 
saattaa osapuolet yhteen helpottaakseen 
sopuratkaisun löytämistä, jäljempänä 
’vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt 
tai ADR-menettelyt’.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan unioniin 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
unionissa asuvalle kuluttajalle myymiin 
tavaroihin tai tarjoamiin palveluihin 
liittyvissä rajat ylittävissä sopimusriidoissa 
tuomioistuimen ulkopuolisiin 
riidanratkaisumenettelyihin, joista vastaa 
riidanratkaisuelin, joka ehdottaa ratkaisua 
tai määrää ratkaisun tai saattaa osapuolet 
yhteen helpottaakseen sopuratkaisun 
löytämistä.

Or. en

Tarkistus 226
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valitusten esittämistä ADR-elimelle 
koskevan kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisen 
sopimuksen ei pitäisi sitoa kuluttajaa, jos 
sopimus on tehty ennen riitatilanteen 
syntymistä ja jos sopimuksella on viety 
kuluttajalta oikeus ryhtyä oikeustoimiin 
riidan ratkaisemiseksi. Ratkaisuja 
määräävien ADR-elinten osalta 
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ratkaisujen olisi sidottava osapuolia vain, 
jos heille on ilmoitettu ratkaisujen 
sitovuudesta etukäteen ja jos osapuolet 
ovat erityisesti hyväksyneet tämän.  Tätä 
säännöstä ei sovelleta, jos kansallisissa 
säännöksissä määrätään, että ratkaisut 
sitovat elinkeinonharjoittajaa.

Or. en

Tarkistus 227
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
kansallisten järjestöjen ja yritysryhmien 
perustamiin ja yksittäisestä 
elinkeinonharjoittajasta erillisen 
oikeushenkilön muodostaviin ADR-
elimiin.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan epäonnistuneesta selventämisestä seuraisi väistämättä 
eroavaisuuksia, jotka liittyvät direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
direktiivin täytäntöönpanoon, mikä olisi haitallista kaikille osapuolille.

Tarkistus 228
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 

Poistetaan.
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yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä säädettyjen laatuvaatimusten mukaisten talon sisäisten ADR-järjestelmien 
sulkemiselle tämän direktiivin ulkopuolelle ei ole perusteita, sillä sen seurauksena näistä 
järjestelmistä tulisi alempiarvoisia ADR-järjestelmiä, ja ne alkaisivat hävitä, millä olisi 
kielteinen vaikutus ADR-järjestelmien kattavuudelle.

Tarkistus 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten riidanratkaisuelinten
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan
palveluksessa

(a) sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti jonkin osapuolen
palveluksessa eivätkä täytä tämän 
direktiivin II luvussa mainittuja kriteerejä

Or. de

Tarkistus 230
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa

(a) sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan tai 
ammatillisen järjestön palveluksessa tai 
jos he saavat tältä korvauksen paitsi, jos 
tällaisten elinten toiminta täyttää tämän 
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direktiivin II luvussa esitetyt vaatimukset 
ja sen lisäksi kyseiset luonnolliset henkilöt 
noudattavat tämän direktiivin 6 artiklan 2 
a kohdassa tarkoitettuja erityisehtoja.

Or. fr

Tarkistus 231
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa

(a) sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, jolleivät nämä elimet 
noudata II luvun 17 artiklan mukaisia 
yleisiä vaatimuksia ja täytä seuraavia 
lisäehtoja:
– riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset 
henkilöt ovat hierarkkisesti 
riippumattomia elinkeinonharjoittajasta 
eivätkä ole elinkeinonharjoittajan 
määräysvallan alaisia
– riidanratkaisusta vastaavien 
luonnollisten henkilöiden saamat 
korvaukset eivät ole riippuvaisia 
ratkaisumenettelyn tuloksesta
– riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset 
henkilöt eivät ole työskennelleet kyseessä 
olevan elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa tehtävän vastaanottamista 
edeltäneiden kolmen vuoden aikana
– riidanratkaisuelimen kotipaikkana 
toimivan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen arvioi vuosittain 
riidanratkaisuelimen toiminnan tässä 
direktiivissä säädettyjen periaatteiden 
noudattamisen kannalta
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Or. en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajien tarjoamaa sovittelua tai "talon sisäistä" sovittelua ei pidä sulkea pois, 
sillä ne ovat tärkeä osa vaihtoehtoisia riidanratkaisumekanismeja. Suosituksessa 98/257/EY 
ei suljettu pois tällaisia sovittelun muotoja, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Talon sisäinen 
sovittelu voi tuoda todellista lisäarvoa tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaan riitojen 
ratkaisuun, koska sen avulla varmistetaan tekninen/alan asiantuntemus ja mahdollistetaan 
osapuolille hyödyllinen läheisyyteen perustuva sovittelu.

Tarkistus 232
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa

(a) sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, jollei tiettyjä 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
koskevia vaatimuksia noudateta 
täysimääräisesti.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että EU:n alueella on hyvin toimivia ja tehokkaita 
riidanratkaisujärjestelmiä, joissa riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan palveluksessa, ja että direktiivin selvänä tavoitteena on 
käyttää pohjana nykyisiä riidanratkaisuelimiä, on asianmukaista laajentaa tällaisten 
riidanratkaisujärjestelmien soveltamisalaa, jos ne ovat direktiivissä määriteltävien 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevien perusteiden mukaisia.

Tarkistus 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) sellaisten tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen, joita tarjotaan 
yleistä taloudellista etua koskevina 
palveluina (peruspalvelut).

Or. de

Tarkistus 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) elinkeinonharjoittajien välisiin 
riitoihin

Or. fr

Tarkistus 235
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) elinkeinonharjoittajan kuluttajaa 
kohtaan esittämiin valituksiin

Or. en

Perustelu

Suuri osa ADR-elimistä on perustettu kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten 
voimasuhteiden epätasapainon korjaamiseksi. Olisi sopimatonta vaatia näitä elimiä 
ratkaisemaan elinkeinonharjoittajien kuluttajia kohtaan käynnistämiä riita-asioita.



PE489.695v01-00 72/155 AM\903359FI.doc

FI

Tarkistus 236
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) valituksiin tilanteissa, joissa 
kuluttaja ei ole vielä pyrkinyt löytämään 
riitaan sovintoratkaisua 
elinkeinonharjoittajan kanssa

Or. en

Perustelu

Kuluttajan olisi aina pyrittävä löytämään riitaan sovintoratkaisu yhdessä 
elinkeinonharjoittajan kanssa ennen kuin he turvautuvat vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun, 
sillä se vähentää ADR-elimille aiheutuvia kustannuksia ja tuottaa parempia tuloksia.

Tarkistus 237
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) valituksiin, joiden syynä on 24 
kuukautta ennen tämän direktiivin 
julkistamista virallisessa lehdessä 
suoritettu tavaroiden myynti tai palvelujen 
tarjonta 

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin soveltaminen on rajoitettava riitoihin, jotka syntyvät direktiivin 
täytäntöönpanon jälkeen.

Tarkistus 238
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d d) terveysalan ammattilaisten potilaille 
tarjoamiin terveyspalveluihin heidän 
terveydentilansa arvioimista, ylläpitämistä 
tai kohentamista varten, mukaan lukien 
lääketuotteiden ja -laitteiden 
määrääminen, jakelu ja toimittaminen;

Or. en

Perustelu

Näiden alojen kohteleminen samalla tavalla kuin "ostosten tekemisen" ei ole asianmukaista, 
minkä vuoksi ne on suljettava tämän direktiivin ulkopuolelle.

Tarkistus 239
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d e) valtion rahoitusta saaviin tai 
sellaisiin jatko- ja korkeakoulutuksen 
tarjoajiin, joiden kurssit on tarkoitettu 
valtion rahoittamaa opiskelijoiden 
taloudellista tukea varten.

Or. en

Perustelu

Näiden alojen kohteleminen samalla tavalla kuin "ostosten tekemisen" ei ole asianmukaista, 
minkä vuoksi ne on suljettava tämän direktiivin ulkopuolelle.

Tarkistus 240
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän direktiivin ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai 
ylläpitämästä sääntöjä, jotka ulottuvat 
tässä direktiivissä säädettyä pidemmälle.

Or. en

Tarkistus 241
Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot varmistavat, että ADR-
elimen tekemä päätös sitoo osapuolia 
vasta, kun sitova luonne on annettu 
tiedoksi eikä sitä ole riitautettu. 
Jäsenvaltiot varmistavat, että kuluttajan 
ja elinkeinonharjoittajan väliset 
sopimukset koskien kuluttajavalitusten 
esittämistä ADR-elimelle eivät poista 
kuluttajalta oikeutta turvautua 
tuomioistuimeen riidan ratkaisemiseksi. 
Tämä direktiivi asettaa vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen 
harmonisoidun vähimmäisstandardin, 
jolla varmistetaan, että kuluttajille on 
taattu pääsy läpinäkyviin, tehokkaisiin, 
tasa-arvoisiin ja laadukkaisiin 
oikeussuojamekanismeihin jokaisella 
talouden ja kaupan sektorilla koskien 
jokaista sisämarkkinoiden tavaraa ja 
palvelua riippumatta kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan sijainnista EU:n 
alueella. Jäsenvaltiot voivat ottaa 
käyttöön tai pitää voimassa tämän 
direktiivin säätämällä alalla tiukempia 
säännöksiä, jotka ovat Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia, 
varmistaakseen korkeamman 
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kuluttajansuojan tason.

Or. it

Tarkistus 242
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohta on 
ensisijainen liitteessä tarkoitettuihin 
säännöksiin nähden.

2. Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä 
on ristiriidassa jonkin tiettyjä sektoreita 
koskevan unionin toisen säädöksen 
kanssa, kyseinen unionin toinen säädös 
on ensisijainen, ja sitä sovelletaan näiden 
sektoreiden osalta. Jos säännöksellä 
pyritään kuitenkin edistämään 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
perustamista tietyille sektoreille, tämän 
direktiivin asiaankuuluvat säännökset 
ovat ensisijaisia, ja niitä sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Olisi vaikeaa panna täytäntöön vaatimus, jonka mukaan olisi vertailtava unionin muun 
lainsäädännön tarjoamaa kuluttajansuojan tasoa. Lisäksi tämän direktiivin olisi oltava 
ensisijainen verrattuna unionin muun lainsäädännön tiettyihin säännöksiin, ei koko 
lainsäädäntöön.

Tarkistus 243
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi on ensisijainen unionin 
sektorikohtaiseen lainsäädäntöön 
sisältyviin vaihtoehtoista riidanratkaisua 

Poistetaan.



PE489.695v01-00 76/155 AM\903359FI.doc

FI

koskeviin pakollisiin säännöksiin nähden 
vain siltä osin, kuin tällaisessa 
lainsäädännössä ei varmisteta vähintään 
vastaavaa kuluttajansuojan tasoa.

Or. en

Tarkistus 244
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka 
toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa 

(a) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka 
toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa sekä 
luonnollista henkilöä, joka tekee 
sopimuksen, joka osittain kuuluu ja 
osittain ei kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattikuntaansa (sopimus, jolla on 
kaksi tavoitetta) ja kun ravitsemuksellinen 
tavoite on rajoitettu niin, että se ei ole 
hallitseva kokonaishankinnassa.

Or. da

Tarkistus 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sopimusriidalla riitaa, joka liittyy 
tavaroiden myyntiin tai palveluiden 
tarjoamiseen ja jota ei pystytty 
ratkaisemaan kahdenvälisesti asiakkaan 
ja elinkeinonharjoittajan ja/tai 
palveluntarjoajan välillä
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Or. de

Tarkistus 246
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ’vaihtoehtoisella 
riidanratkaisumenettelyllä tai ADR-
menettelyllä’ 2 artiklassa mainittua tässä 
direktiivissä säädettyjen vaatimusten 
mukaista ADR-elimen suorittamaa 
menettelyä

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, että tätä direktiiviä sovelletaan vain sellaisten ADR-elinten ADR-
menettelyihin, jotka päättävät tulla luokitelluiksi ADR-elimiksi tämän direktiivin perusteella.

Tarkistus 247
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) ’sopimusriidalla’ sitä, että kuluttaja 
ja elinkeinonharjoittaja eivät voi sopia 
asiasta kahdenvälisesti. Sopimusriita 
syntyy vasta sen jälkeen, kun 
elinkeinonharjoittajalla on ollut 
mahdollisuus käsitellä valitus 
oikeudenmukaisesti ja nopeasti

Or. en
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Tarkistus 248
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ’vaihtoehtoisella riidanratkaisuelimellä 
tai ADR-elimellä’ elintä, joka nimestään 
tai nimityksestään riippumatta on 
perustettu kestävälle pohjalle ja tarjoaa 
riidanratkaisua vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn kautta

(e) ’vaihtoehtoisella riidanratkaisuelimellä 
tai ADR-elimellä’ elintä, joka nimestään 
tai nimityksestään riippumatta on 
perustettu kestävälle pohjalle ja tarjoaa 
riidanratkaisua vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn kautta ja joka on 
lisätty luetteloon 17 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti

Or. en

Tarkistus 249
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ’vaihtoehtoisella riidanratkaisuelimellä 
tai ADR-elimellä’ elintä, joka nimestään 
tai nimityksestään riippumatta on 
perustettu kestävälle pohjalle ja tarjoaa 
riidanratkaisua vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn kautta

(e) ’vaihtoehtoisella riidanratkaisuelimellä 
tai ADR-elimellä’ elintä, joka nimestään 
tai nimityksestään riippumatta on 
perustettu kestävälle pohjalle, tarjoaa 
riidanratkaisua vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn kautta ja josta on 
ilmoitettu Euroopan komissiolle tämän 
direktiivin 17 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on ilmoitettava kaikki tässä direktiiviehdotuksessa 
säädetyt perusteet täyttävät ADR-elimet Euroopan komissiolle direktiiviehdotuksen 17 
artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Tarkistus 250
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
riidat voidaan toimittaa ADR-elimelle, joka 
täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
kuluttajien ADR-menettelyjen saatavuutta 
ja varmistettava, että tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat riidat voidaan 
toimittaa ADR-elimelle, joka täyttää tässä 
direktiivissä asetetut vaatimukset, jos 
kuluttaja ei ole aiemmin päässyt 
sopimukseen elinkeinonharjoittajan 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 251
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
riidat voidaan toimittaa ADR-elimelle, joka 
täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
riidat, joissa on osallisena jäsenvaltion 
alueelle sijoittautunut 
elinkeinonharjoittaja, voidaan toimittaa 
ADR-elimelle, joka täyttää tässä 
direktiivissä asetetut vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tarpeettoman päällekkäisyyden välttämiseksi jäsenvaltioiden velvollisuutena olisi oltava 
ainoastaan varmistaa, että vaihtoehtoinen riidanratkaisu on käytettävissä riidoissa, joissa on 
osallisena jäsenvaltion alueelle sijoittautunut elinkeinonharjoittaja.



PE489.695v01-00 80/155 AM\903359FI.doc

FI

Tarkistus 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
riidat voidaan toimittaa ADR-elimelle, joka 
täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden on parannettava ADR-
menettelyjen saatavuutta kuluttajille ja 
edistettävä sitä, että tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat riidat voidaan 
toimittaa ADR-elimille, jotka täyttävät
tässä direktiivissä asetetut 
laatuvaatimukset, jos sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja 
suostuvat tähän.

Or. en

Tarkistus 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
riidat voidaan toimittaa ADR-elimelle, 
joka täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
riidat toimitetaan vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle, joka täyttää tässä 
direktiivissä asetetut vaatimukset.

Or. it

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden myönteisen kokemuksen mukaisen tehokkaan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisujärjestelmän tulisi pohjautua pakolliseen sovitteluyritykseen ennen kuin asian 
voi saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Tarkistus 254
Louis Grech
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
riidat voidaan toimittaa ADR-elimelle, joka 
täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden on parannettava ADR-
menettelyjen saatavuutta kuluttajille ja 
varmistettava, että tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat riidat, joissa on 
osallisena jäsenvaltion alueelle 
sijoittautunut elinkeinonharjoittaja,
voidaan toimittaa ADR-elimille, jotka 
täyttävät tässä direktiivissä asetetut
laatuvaatimukset, jos sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja 
suostuvat tähän.

Or. en

Tarkistus 255
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
riidat voidaan toimittaa ADR-elimelle, joka 
täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
riidat voidaan toimittaa ADR-elimelle, joka 
täyttää tässä direktiivissä asetetut 
vaatimukset, ymmärtämällä, että 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu on 
jatkossakin vapaaehtoista ja että 
mahdollisuus jättää riitoja käsiteltäväksi 
edellyttää yhä molempien osapuolten 
suostumusta sitoutua vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisuun.

Or. en

Perustelu

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
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body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 256
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin kattamissa riita-asioissa

Or. en

Tarkistus 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ADR-elimillä on verkkosivusto, jonka 
kautta osapuolet voivat tehdä valituksen
verkossa

(a) ADR-elimillä on verkkosivusto, jonka 
kautta osapuolet voivat tehdä hakemuksen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta
verkossa

Or. de

Tarkistus 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ADR-elimillä on verkkosivusto, jonka 
kautta osapuolet voivat tehdä valituksen 
verkossa

(a) ADR-elimet ylläpitävät ja päivittävät 
verkkosivustoa, jonka kautta osapuolet 
saavat helposti tietoa ADR-menettelyistä 
ja jonka avulla kuluttajat voivat tehdä 
valituksen verkossa, tai josta he saavat 
postiosoitteen, johon he voivat lähettää 
valituksensa ja tarvittavat todisteet

Or. fr

Tarkistus 259
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ADR-elimet ilmoittavat kuluttajalle, 
että kuluttajan on mahdollisesti oltava 
suoraan yhteydessä 
elinkeinonharjoittajaan ennen kuin ADR-
elin voi käynnistää menettelyt, jotta 
voidaan varmistaa menettelyiden 
tehokkuus ja välttyä ylikuormittamasta 
ADR-elimiä pyynnöillä, jotka voitaisiin 
käsitellä kohtuullisessa ajassa 
elinkeinonharjoittajan mahdollisessa 
asiakaspalvelussa

Or. en

Perustelu

ADR-elimillä ei voida korvata elinkeinonharjoittajien asiakaspalvelua. Kuluttajien olisi 
otettava ensin yhteyttä elinkeinonharjoittajan asiakaspalveluun, jos sellainen on olemassa, 
ennen kuin kuluttajat käynnistävät menettelyn ADR-elimessä, jotta voidaan välttää ADR-
elinten ylikuormittaminen ja koko menettelyn tehokkuuden ja nopeuden heikentyminen.
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Tarkistus 260
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) ADR-elimillä on riittävät resurssit 
(mukautetut henkilöresurssit ja aineelliset 
ja taloudelliset resurssit)

Or. fr

Tarkistus 261
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ADR-elimet antavat osapuolille 
mahdollisuuden vaihtaa niiden kanssa 
tietoja sähköisesti

(b) ADR-elimet antavat osapuolille 
mahdollisuuden vaihtaa niiden kanssa 
tietoja sähköisesti tai postitse

Or. fr

Tarkistus 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ADR-elimet ottavat vastaan sekä 
kotimaisia että valtioiden rajat ylittäviä 
riita-asioita, mukaan luettuna 
kuluttajariitojen verkkovälitteisestä 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-
asetus) [Office of Publications insert date 
of adoption] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

(c) ADR-elimet ottavat vastaan valtioiden 
rajat ylittäviä riita-asioita, mukaan luettuna 
kuluttajariitojen verkkovälitteisestä 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-
asetus) [Office of Publications insert date 
of adoption] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o [Office of Publications insert reference 
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N:o [Office of Publications insert reference 
number] soveltamisalaan kuuluvat riita-
asiat ja

number] soveltamisalaan kuuluvat riita-
asiat ja

Or. en

Tarkistus 263
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ADR-elimet toteuttavat tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
direktiivin 95/46/EY 
täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön sääntöjä henkilötietojen 
suojasta, kun käsitellään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia riita-asioita.

(d) ADR-elimet toteuttavat tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
direktiivin 95/46/EY 
täytäntöönpanemiseksi siinä jäsenvaltiossa 
annetun kansallisen lainsäädännön sääntöjä 
henkilötietojen suojasta, johon ADR-elin 
on sijoittautunut.

Or. en

Tarkistus 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ADR-elin ei voi kieltäytyä riita-asian 
käsittelystä perustelematta sitä osapuolille 
asianmukaisesti ja 14 kalenteripäivän 
kuluessa siitä, kun vaihtoehtoista 
riidanratkaisua koskeva hakemus on 
vastaanotettu. 

Or. de
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Tarkistus 265
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat asettaa 
määräajan, johon mennessä kuluttajan 
on toimitettava valitus ADR-elimelle tai 
elinkeinonharjoittajalle, jos se on ADR-
menettelyn ennakkoedellytyksenä. 
Määräaika ei voi olla lyhyempi kuin 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä 
osapuolille oikeuskäsittelyn 
käynnistämistä varten mahdollisesti 
määritelty määräaika.

Or. en

Tarkistus 266
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla − 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat asettaa 
määräajan, jonka kuluessa kuluttajalla 
on mahdollisuus tehdä valitus ADR-
elimelle. Määräaika ei voi olla lyhyempi 
kuin ajanjakso, jonka kuluessa 
oikeuskäsittely aloitetaan jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla.

Määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi 
esittää valituksensa ADR-elimelle, ei voi 
missään tapauksessa olla lyhempi kuin 
yksi vuosi siitä päivämäärästä, kun 
kuluttaja esittää valituksen 
elinkeinonharjoittajalle.

Or. el
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Perustelu

Jäsenvaltiot voivat asettaa määräaikoja, jonka kuluessa valitus on jätettävä ADR-elimen 
käsiteltäväksi, jotta kuluttajilta ei evätä mahdollisuutta puolustaa laillisia oikeuksiaan. Koska 
joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan säätää lyhyemmästä määräajasta, 
direktiivissä pitäisi säätää kuluttajien suojelemiseksi, että määräaika, jonka kuluessa 
kuluttaja voi tehdä valituksen ADR-elimelle, on yksi vuosi valituksen esittämisestä 
elinkeinonharjoittajalle.

Tarkistus 267
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat täyttää 1 kohdan 
mukaisen velvollisuutensa varmistamalla, 
että käytössä on toissijaisesti 
toimivaltainen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuyksikkö, joka on 
toimivaltainen käsittelemään 1 kohdassa 
tarkoitettuja riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään olemassa oleva 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin ei ole 
toimivaltainen.

3. Jäsenvaltiot voivat täyttää 1 kohdan 
mukaisen velvollisuutensa perustamalla
toissijaisesti toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön, joka on 
toimivaltainen käsittelemään 1 kohdassa 
tarkoitettuja riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään olemassa oleva 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin ei ole 
toimivaltainen.

Or. en

Tarkistus 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat täyttää 1 kohdan 
mukaisen velvollisuutensa varmistamalla, 
että käytössä on toissijaisesti 
toimivaltainen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuyksikkö, joka on 

3. Jäsenvaltiot voivat täyttää 1 kohdan 
mukaisen velvollisuutensa varmistamalla, 
että käytössä on toissijaisesti 
toimivaltainen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuyksikkö, joka on 
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toimivaltainen käsittelemään 1 kohdassa 
tarkoitettuja riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään olemassa oleva 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin ei ole 
toimivaltainen.

toimivaltainen käsittelemään 1 kohdassa 
tarkoitettuja riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään olemassa oleva 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin ei ole 
toimivaltainen. Jäsenvaltiot voivat myös 
täyttää tämän velvollisuuden 
hyödyntämällä toisissa jäsenvaltioissa 
perustettuja alakohtaisia ADR-elimiä.

Or. en

Perustelu

Jotta vaihtoehtoinen ja verkossa suoritettava riidanratkaisu voisi toimia asianmukaisella 
tavalla, on varmistettava ADR-elinten mahdollisimman suuri kattavuus kaikilla aloilla. Tämä 
on kuitenkin mahdollista toteuttaa EU:n tasolla. Kaikkien jäsenvaltioiden ei tarvitse perustaa 
alakohtaisia ADR-elimiä.

Tarkistus 269
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kuluttajat voivat toimittaa 
valituksensa ADR-elimelle vain, jos he 
ovat toimittaneet valituksensa ensin 
elinkeinonharjoittajalle.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei säädetä vaatimusta, jonka mukaan kuluttajan olisi pyrittävä 
sovittelemaan valituksensa elinkeinonharjoittajan kanssa ennen kuin hän voi toimittaa 
valituksen ADR-elimelle. Tällainen vaatimus on sekä toivottava että myös tarpeellinen, jotta 
voidaan välttyä ADR-elinten ylikuormittamiselta. Tämän vuoksi tässä tarkistuksessa 
ehdotetaan tällaisen vaatimuksen säätämistä.

Tarkistus 270
Sandra Kalniete
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai 
säilyttää menettelysääntöjä, joiden avulla 
ADR-elimet voivat toimia tehokkaasti, 
mukaan lukien rahallisia kynnysarvoja 
koskevat säännöt, joita ei säädetä tässä 
direktiivissä, ja säännöt, jotka koskevat 
määräaikaa, jonka kuluessa kuluttajan on 
toimitettava valitus ADR-elimelle. 
Tällaiset menettelysäännöt eivät saa 
heikentää tuntuvasti kuluttajien 
mahdollisuutta käyttää ADR-menettelyjä.

Or. en

Tarkistus 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3a) Jäsenvaltiot voivat sallia ADR-elimiä 
ylläpitämään tai ottamaan käyttöön 
sellaisia menetelmiä, jotka sallivat 
kieltäytymisen riidanratkaisusta, jos 
kuluttaja ei ole ollut suoraan yhteydessä 
elinkeinoharjoittajan kanssa ennen 
kääntymistä ADR-elimien puoleen,  jos 
valitus on perusteeton, jos asiaa 
käsitellään jo jossain muussa ADR-
elimessä tai tuomioistuimessa tai jos 
tällainen menettely haittaa muuten 
suuresti ADR-elinten toiminnan 
tehokkuutta. Tällaiset menettelysäännöt 
eivät edes rajatylittävässä 
riidanratkaisuissa saa vaikeuttaa 
huomattavasti kuluttajien ADR-
menettelyjen hyödyntämistä.

Or. hu
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Tarkistus 272
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön, 
säilyttää tai antaa ADR-elimelle 
mahdollisuuden ottaa käyttöön tai 
säilyttää menettelysääntöjä, joiden 
perusteella ne voivat kieltäytyä riidan 
käsittelemisestä. Tällaiset 
menettelysäännöt eivät saa heikentää 
perusteettomasti kuluttajien 
mahdollisuutta käyttää ADR-menettelyjä.

Or. en

Perustelu

Kaikilla ADR-elimillä on sääntöjä, joiden perusteella ne voivat torjua riidan käsittelemisen. 
Näiden sääntöjen olemassaolon tunnustaminen on tärkeää. Lisäksi on tärkeää olla pyrkimättä 
yhdenmukaistamaan näitä sääntöjä – eri alojen erilaisille säännöille on tavallisesti hyvät 
syyt. Ei ole myöskään kohtuullista odottaa, että jokin toinen ADR-elin haluaisi käsitellä 
riidan, jonka osalta toinen ADR-elin on perustellusti päättänyt, että kyseinen riita ei sovellu 
ADR-elimen ratkaistavaksi.

Tarkistus 273
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat antaa ADR-elinten 
ottaa käyttöön tai säilyttää 
menettelysäännöt, joiden nojalla ne voivat 
kieltäytyä ottamasta käsiteltäväksi tiettyä 
riita-asiaa, jos kuluttaja ei ole ottanut 
etukäteen yhteyttä 
elinkeinonharjoittajaan selvittääkseen 
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riita-asian, jos valitus on loukkaava tai jos 
jokin muu ADR-elin tai tuomioistuin 
käsittelee jo riita-asiaa. Tällaisilla 
menettelysäännöillä ei pidä mitenkään 
estää kuluttajan pääsyä ADR-
menettelyihin, mukaan luettuna rajat 
ylittävät riita-asiat.

Or. fr

Tarkistus 274
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos jokin ADR-elin ei katso 4 
kohdassa mainittujen menettelysääntöjen 
mukaisesti pystyvänsä käsittelemään sille 
toimitettua riita-asiaa, jäsenvaltioita ei 
edellytetä varmistamaan, että kuluttaja voi 
toimittaa riita-asiansa toiselle ADR-
elimelle.

Or. en

Tarkistus 275
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asiantuntemus ja puolueettomuus Asiantuntemus, riippumattomuus ja 
puolueettomuus

Or. fr
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Tarkistus 276
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asiantuntemus ja puolueettomuus Asiantuntemus, riippumattomuus ja 
puolueettomuus

Or. en

Perustelu

Riippumattomuuden periaate poikkeaa puolueettomuudesta ja parantaa ADR-järjestelmien 
uskottavuutta tarjoamalla näistä järjestelmistä vastaavien luonnollisten henkilöiden osalta 
tarvittavia lisävaatimuksia, joita voidaan soveltaa erityisesti tilanteissa, joissa kyseiset 
luonnolliset henkilöt ovat yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan palveluksessa.

Tarkistus 277
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavilla luonnollisilla henkilöillä on 
tarvittava asiantuntemus ja että he ovat 
puolueettomia. Tämä taataan 
varmistamalla, että

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavilla luonnollisilla henkilöillä on 
tarvittava asiantuntemus ja että he ovat 
puolueettomia ja riippumattomia. Tämä 
taataan varmistamalla, että

Or. fr

Tarkistus 278
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta
vastaavilla luonnollisilla henkilöillä on 
tarvittava asiantuntemus ja että he ovat 
puolueettomia. Tämä taataan 
varmistamalla, että

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-menettelyistä vastaavilla 
luonnollisilla henkilöillä on tarvittava 
asiantuntemus ja että he ovat 
puolueettomia. Tämä taataan 
varmistamalla, että

Or. en

Tarkistus 279
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavilla luonnollisilla henkilöillä on 
tarvittava asiantuntemus ja että he ovat 
puolueettomia. Tämä taataan 
varmistamalla, että

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavilla luonnollisilla henkilöillä on 
tarvittava asiantuntemus ja että he ovat 
riippumattomia ja puolueettomia. Tämä 
taataan varmistamalla, että

Or. en

Perustelu

Riippumattomuuden periaate poikkeaa puolueettomuudesta ja parantaa ADR-järjestelmien 
uskottavuutta tarjoamalla näistä järjestelmistä vastaavien luonnollisten henkilöiden osalta 
tarvittavia lisävaatimuksia, joita voidaan soveltaa erityisesti tilanteissa, joissa he ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan palveluksessa.

Tarkistus 280
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) heillä on tarvittavat tiedot, taidot ja 
kokemus vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
alalla

(a) heillä on erityisesti oikeusalan 
tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun alalla

Or. fr

Tarkistus 281
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) heillä on tarvittavat tiedot, taidot ja 
kokemus vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
alalla

(a) heillä on tarvittavat tiedot ja taidot 
riidanratkaisun alalla

Or. en

Tarkistus 282
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) heillä on tarvittavat tiedot, taidot ja 
kokemus vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
alalla

(a) heillä on todistetusti tarvittavat tiedot,
taidot ja kokemus riidanratkaisun alalla

Or. en

Tarkistus 283
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. ADR-järjestelmien vastuulla on 
riittävän asiantuntemuksen 
määritteleminen riita-asioiden luonteen ja 
monimutkaisuuden perusteella.

Or. en

Perustelu

Tämä on paras tapa taata, että valitusten käsittelyyn osallistuvien luonnollisten henkilöiden 
tiedot ja taidot vastaavat sekä ADR-mekanismien ominaispiirteitä että riita-asioiden 
erityispiirteitä.

Tarkistus 284
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos riidanratkaisusta vastaavat 
luonnolliset henkilöt ovat yksinomaisesti 
elinkeinonharjoittajan palveluksessa, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että he 
täyttävät seuraavat vaatimukset:
(a) he ovat korkeimman johdon 
nimittämiä ja heidät on nimitetty riittävän 
pitkäksi aikaa heidän toimintansa 
riippumattomuuden takaamiseksi
(b) heillä ei ole hierarkkisia yhteyksiä 
operatiiviseen johtoon ja erityisesti 
asiakassuhteista vastaaviin henkilöihin
(c) heidän korvauksiaan ei ole sidottu 
ADR-menettelyn tuloksiin
(d) on laadittu asiaa koskeva talousarvio, 
johon on varattu riittävät varat ADR-
menettelyjen tehokkuuden 
varmistamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Koska direktiivin sovellusala laajennetaan koskemaan ADR-järjestelmiä, joissa 
riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset henkilöt ovat yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, on säädettävä erityiset vaatimukset, joiden avulla varmistetaan 
puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskevien periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus 285
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimissä, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt 
muodostavat kollegiaalisen elimen, 
kuluttajien etuja ja 
elinkeinonharjoittajien etuja puolustavien 
edustajien lukumäärä on tasapuolinen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

ADR-elinten johtokuntien jäsenyyden mikrotason hallinnointi ei ole hyväksyttävää. Myöskään 
ADR-elimen kollegiaalisen elimen muodostaminen ei ole tarpeellista puolueettomuuden 
kannalta – eturistiriitatilanteet kieltävä vaatimus riittää.

Tarkistus 286
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimissä, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt 
muodostavat kollegiaalisen elimen, 
kuluttajien etuja ja 
elinkeinonharjoittajien etuja puolustavien 

Poistetaan.
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edustajien lukumäärä on tasapuolinen.

Or. en

Tarkistus 287
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ilmoittavat 
kaikista asioista, jotka voivat vaikuttaa 
heidän puolueettomuuteensa tai aiheuttaa 
eturistiriidan osapuoliin liittyvien 
henkilökohtaisten tai liiketoimintaa tai 
rahoitusta koskevien suhteiden vuoksi tai 
mistä tahansa muusta mahdollisuudesta 
hyötyä ADR-menettelyn tuloksesta. 

Or. en

Tarkistus 288
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan 
osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että seuraavat ehdot täytetään, jos 
luonnolliset henkilöt, jotka vastaavat 
tuomioistuimen ulkopuolisesta 
riidanratkaisusta, ovat yksinomaisesti 
elinkeinonharjoittajan tai ammatillisen 
järjestön palveluksessa:
(1) kyseiset luonnolliset henkilöt 
harjoittavat tehtäväänsä 
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elinkeinonharjoittajasta tai ammatillisesta 
järjestöstä erillisessä oikeudellisessa 
yksikössä;
(2) kyseisiin luonnollisiin henkilöihin ei 
sovelleta mitään elinkeinonharjoittajalta 
tai ammatilliselta järjestöltä tulevia 
määräyksiä eikä heillä ole mitään 
hierarkkista tai toiminnallista yhteyttä 
elinkeinonharjoittajan tai ammatillisen 
järjestön johdon tai toimintayksiköiden 
kanssa;
(3) kyseiset luonnolliset henkilöt on 
nimetty avoimessa menettelyssä;
(4) kyseiset luonnolliset henkilöt on 
nimetty määräajaksi, vähintään kolmeksi 
vuodeksi;
(5) kyseisten luonnollisten henkilöiden 
korvaustaso ei riipu ADR-menettelyjen 
tuloksista;
(6) heitä koskevalla riidanratkaisuelimellä 
on omat varat, jotka ovat erillään 
elinkeinonharjoittajan tai ammatillisen 
järjestön varoista;
(7) sen jäsenvaltion, johon heitä koskeva 
riidanratkaisuelin, on sijoittautunut, 
toimivaltainen viranomainen tekee 
ainakin kerran vuodessa elimelle 
arvioinnin määrittääkseen, täyttääkö se 
todella tämän direktiivin II luvussa ja 
erityisesti tässä kohdassa esitetyt 
vaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 289
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt voivat 
saada asianmukaista koulutusta 
korkealaatuisen riidanratkaisun 
varmistamiseksi koko unionissa. 
Komission tehtävänä on tukea tällaisten 
järjestelyiden kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 290
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
ADR-päätösten laillisuus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat eivät menetä riidan 
ratkaisemista kuluttajaa koskevan 
ratkaisun määräämisen avulla 
tavoittelevien ADR-menettelyjen tuloksen 
seurauksena suojaa, josta on säädetty sen 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla 
sovellettavissa pakollisissa säännöksissä, 
jonka alueelle ADR-elin on sijoittautunut.
(2) Rajat ylittävissä kuluttajariita-asioissa 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat eivät menetä riidan 
ratkaisemista kuluttajaa koskevan 
ratkaisun määräämisen avulla 
tavoittelevien ADR-menettelyjen tuloksen 
seurauksena suojaa, joka on tarjottu 
kuluttajalle sellaisten säännösten nojalla, 
joiden osalta ei voi tehdä sen jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla poikkeavaa 
sopimusta, jossa kuluttajalla on 
vakinainen asuinpaikka, kuten 
esimerkiksi sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista (Rooma I) 17 
päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 593/20081 6 artiklassa 
määritelty suoja.
______________
1 EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.

Or. en

Perustelu

ADR-elimet saattavat tehdä päätöksensä muiden kuin lainsäädäntöön liittyvien sääntöjen 
perusteella (itsesäätelysäännöt jne.). Tämän vuoksi on välttämätöntä, että ADR-menettelyiden 
tuloksena ei ole suojelun heikentyminen sovellettavaan lainsäädäntöön verrattuna, jos 
päätökset sitovat kuluttajaa.

Tarkistus 291
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimet asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja painetussa muodossa 
toimitiloissaan seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimet asettavat julkisesti, selkeästi 
ja helposti ymmärrettävässä muodossa
saataville verkkosivustolleen ja painetussa 
muodossa toimitiloissaan seuraavat tiedot:

Or. fr

Tarkistus 292
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimet asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja painetussa 
muodossa toimitiloissaan seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimet asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja millä tahansa muilla 
sopiviksi katsomillaan keinoilla seuraavat 
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tiedot:

Or. en

Perustelu

Painettuja versioita ei välttämättä aina tarvita, ja ADR-elimille voi aiheutua huomattavia 
kustannuksia niiden valmistelemisesta ja pitämisestä ajan tasalla.

Tarkistus 293
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimet asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja painetussa muodossa 
toimitiloissaan seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimet asettavat keskivertokäyttäjän 
helposti ymmärrettävissä olevalla 
yksinkertaisella kielellä julkisesti 
saataville verkkosivustolleen ja 
pyydettäessä painetussa muodossa 
toimitiloissaan seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 294
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt, heidän 
nimitysmenetelmänsä ja toimikauden 
pituus

(a) vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt, heidän 
akateeminen ja ammatillinen 
pätevyytensä, heidän nimitysmenetelmänsä 
ja toimikauden pituus

Or. el

Perustelu

Avoimuuden parantaminen.
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Tarkistus 295
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoituslähde, mukaan luettuna 
julkisen ja yksityisen rahoituksen 
prosenttiosuus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä tiedot eivät ole tarpeellisia ADR-elinten puolueettomuuden kannalta. Asianmukaisesti 
hallinnoituina ADR-elimet, jotka eivät saa julkista rahoitusta, voivat olla täysin 
puolueettomia.

Tarkistus 296
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) riitatyypit, joita elin on toimivaltainen 
käsittelemään

(d) riitatyypit, joita elin on toimivaltainen 
käsittelemään, mukaan lukien 
mahdollinen vaateen vähimmäisarvo

Or. en

Tarkistus 297
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) riidanratkaisuun sovellettavat (e) riidanratkaisuun sovellettavat 
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menettelysäännöt menettelysäännöt ja perustelut sille, miksi 
elin voi kieltäytyä jonkin riidan 
käsittelemisestä

Or. en

Tarkistus 298
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) mahdolliset ennakkoedellytykset, jotka 
osapuolten on täytettävä ennen kuin 
vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely 
voidaan käynnistää

(h) mahdolliset ennakkoedellytykset, jotka 
osapuolten on täytettävä ennen kuin 
vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely 
voidaan käynnistää, mukaan lukien 
vaatimus, jonka mukaan on pyrittävä 
löytämään sovintoratkaisu suoraan 
elinkeinonharjoittajan kanssa

Or. en

Perustelu

Ensin olisi otettava yhteyttä elinkeinonharjoittajaan. Jos yritys epäonnistuu, riita olisi vietävä 
ADR-elimeen. Tämän säännöksen tavoitteena on lisätä ADR-elinten tehokkuutta antamalla 
niille mahdollisuus keskittyä ainoastaan asiaankuuluviin tapauksiin.

Tarkistus 299
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) mahdolliset kustannukset osapuolille (i) mahdolliset kustannukset osapuolille, 
mukaan lukien säännöt kuluja koskevien 
päätösten tekemisestä menettelyn lopussa

Or. en
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Tarkistus 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(k a) tarvittaessa ADR-päätöksen 
sitovuus.

Or. en

Tarkistus 301
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet 
asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja painetussa 
muodossa toimitiloissaan vuotuiset 
toimintaraportit. Näihin raportteihin on 
sisällyttävä seuraavat tiedot kotimaisista ja 
valtioiden rajat ylittävistä riita-asioista:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet 
asettavat tähän direktiiviin liittyvien riita-
asioiden osalta julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja millä tahansa muilla 
sopiviksi katsomillaan keinoilla vuotuiset 
toimintaraportit. Näihin raportteihin on 
sisällyttävä seuraavat tiedot kotimaisista ja 
valtioiden rajat ylittävistä riita-asioista:

Or. en

Perustelu

On hyödyllistä selventää, että ADR-elinten on toimitettava raportit ainoastaan tämän 
direktiivin kattamien riita-asioiden osalta. Myöskään painettuja versioita ei välttämättä aina 
tarvita, ja ADR-elimille voi aiheutua huomattavia kustannuksia niiden valmistelemisesta ja 
pitämisestä ajan tasalla.

Tarkistus 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tietosuoja huomioon ottaen 
merkittävien riitojen tuloksia koskevat 
esimerkkipäätökset

Or. de

Tarkistus 303
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) luettelo tehdyistä pääasiallisista 
päätöksistä, jotka saattavat vaikuttaa 
tapaan, jolla kuluttajien oikeuksia 
tulkitaan, ja yleiset suositukset, joiden 
tarkoituksena on estää tiettyjen yleisten 
tai merkittävien riita-asioiden 
toistuminen;

Or. fr

Tarkistus 304
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden riidanratkaisumenettelyjen 
osuus, jotka keskeytettiin ennen ratkaisuun 
pääsyä

(c) niiden riidanratkaisumenettelyjen 
määrä, jotka keskeytettiin ennen 
ratkaisuun pääsyä

Or. en
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Perustelu

Nämä tiedot toimitetaan vuotuisessa toimintakertomuksessa, minkä vuoksi on 
asianmukaisempaa ilmoittaa osuuden sijasta määrä.

Tarkistus 305
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen tulosten 
noudattamisaste, jos tiedossa

(e) vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen tulosten 
noudattamisaste

Or. en

Tarkistus 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-menettelyt ovat tehokkaita ja 
täyttävät seuraavat vaatimukset:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elinten noudattamat ADR-
menettelyt ovat tehokkaita ja täyttävät 
seuraavat vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely 
on helposti molempien osapuolten 
saatavilla riippumatta siitä, missä ne 
sijaitsevat

(a) vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely 
on molempien osapuolten saatavilla aina 
verkossa ja helposti myös sen ulkopuolella

Or. de

Tarkistus 308
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) menettely on kuluttajille maksuton tai 
kohtuuhintainen

(c) menettely on kuluttajille maksuton tai 
kohtuuhintainen; hävinnyt osapuoli korvaa 
voittaneelle osapuolelle ADR-menettelyn 
lopuksi menettelyn käynnistämisestä 
aiheutuneet kulut

Or. de

Tarkistus 309
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) menettely on kuluttajille maksuton tai 
kohtuuhintainen

(c) menettely on kuluttajille maksuton

Or. fr

Tarkistus 310
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) menettely on kuluttajille maksuton tai 
kohtuuhintainen

(c) menettely on kuluttajille maksuton, ja 
jäsenvaltioiden on päätettävä 
asianmukainen teollisuuden rahoituksen 
muoto niiden lainkäyttöalueilla 
suoritettavia ADR-menettelyjä varten

Or. en

Perustelu

Kuluttajat eivät uskalla käyttää ADR-järjestelmää, jos menettelyyn liittyy kustannuksia. 
Aiheettomia tai haitantekotarkoituksessa esitettyjä vaateita koskevat menettelysäännöt 
rajoittaisivat vaateet vain tarpeellisiin vaateisiin. Nykyisessä taloudellisessa ilmapiirissä on 
tehtävä selväksi, että veronmaksajan sijasta ADR-menettelyjen rahoituksen johtamisesta 
vastaa teollisuus.

Tarkistus 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) menettely on kuluttajille maksuton tai 
kohtuuhintainen

c) menettely on maksuton tai 
kohtuuhintainen tai kustannukset ovat 
ainakin helposti osapuolten etukäteen 
laskettavissa;

Or. it

Perustelu

Paremman saatavuuden ja läpinäkyvyyden saavuttamiseksi menettelyn kustannuksien tulisi 
olla selvästi ja helposti kuluttajan tai elinkeinonharjoittajan laskettavissa ennen kuin tämä 
aloittaa menettelyn.

Tarkistus 312
Louis Grech
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) menettely on kuluttajille maksuton tai 
kohtuuhintainen

(c) menettely on kuluttajalle mieluiten 
maksuton tai muussa tapauksessa 
kohtuuhintainen

Or. en

Tarkistus 313
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) valituksen vastaanottanut ADR-elin 
antaa asiasta ilmoituksen riidan 
osapuolille heti, kun se on saanut kaikki 
ADR-menettelyn suorittamisessa 
tarvittavat asiakirjat

Or. en

Tarkistus 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) riita-asia ratkaistaan 90 päivän kuluessa 
siitä, kun vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
on vastaanottanut valituksen; 
monimutkaisten riita-asioiden tapauksessa 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi 
pidentää tätä määräaikaa

(d) riita-asia ratkaistaan 90 kalenteripäivän
kuluessa siitä, kun vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin on vastaanottanut 
valituksen, ja kunnes elin on suositellut 
ratkaisua; erittäin monimutkaisten riita-
asioiden tapauksessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi pidentää tätä 
määräaikaa poikkeuksellisesti oman
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harkintansa mukaan

Or. de

Perustelu

Ehdotetun ratkaisun toimittaminen ja osapuolten suostumuksen odottaminen ei enää kuulu 
90 päivän määräaikaan, koska ne olisivat liian vaikeasti arvioitavissa.

Tarkistus 315
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) riita-asia ratkaistaan 90 päivän kuluessa 
siitä, kun vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
on vastaanottanut valituksen; 
monimutkaisten riita-asioiden tapauksessa 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi 
pidentää tätä määräaikaa

(d) riita-asia ratkaistaan 90 kalenteripäivän
kuluessa siitä, kun vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin on vastaanottanut 
valituksen täydelliset asiakirjat; 
monimutkaisten riita-asioiden tapauksessa 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi 
pidentää tätä määräaikaa

Or. fr

Tarkistus 316
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) riita-asia ratkaistaan 90 päivän 
kuluessa siitä, kun vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin on vastaanottanut 
valituksen; monimutkaisten riita-asioiden 
tapauksessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi pidentää tätä 
määräaikaa

(d) ADR-menettelyn tulos ilmoitetaan 90 
päivän kuluessa siitä, kun vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin on vastaanottanut 
valituksen ja kaikki asiaankuuluvat 
valitukseen liittyvät asiakirjat; 
monimutkaisten riita-asioiden tapauksessa 
tai muista perustelluista syistä tätä 
määräaikaa voidaan pidentää.



AM\903359FI.doc 111/155 PE489.695v01-00

FI

Or. en

Perustelu

On tarpeellista selventää, milloin 90 päivän ajanjakso alkaa, ja antaa myös ADR-elimille 
mahdollisuus pidentää perustelluista syistä tätä määräaikaa, jotta kuluttajat voivat saada 
pelkän nopean tuloksen sijasta laadukkaan tuloksen.

Tarkistus 317
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) riita-asia ratkaistaan 90 päivän kuluessa 
siitä, kun vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
on vastaanottanut valituksen; 
monimutkaisten riita-asioiden tapauksessa 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi 
pidentää tätä määräaikaa

(d) riita-asia ratkaistaan 90 päivän kuluessa 
siitä, kun vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
on vastaanottanut valitusasiakirjat 
kokonaisuudessaan; monimutkaisten riita-
asioiden tapauksessa tai jos 
valitusasiakirjat ovat puutteellisia
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi 
pidentää tätä määräaikaa

Or. en

Perustelu

90 päivän ajanjakson on alettava sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu 
kokonaisuudessaan ADR-elimelle, jotta se voi käynnistää virallisen menettelyn. Jos valitus on 
puutteellinen, ADR-elin ei voi välttämättä tutkia tapausta asianmukaisesti ja tehokkaasti ja 
löytää ratkaisua virallisen määräajan puitteissa.

Tarkistus 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) riita-asia ratkaistaan 90 päivän
kuluessa siitä, kun vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin on vastaanottanut 

(d) ADR-menettelyn tulos ilmoitetaan 120 
päivän kuluessa siitä, kun vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin on vastaanottanut 
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valituksen; monimutkaisten riita-asioiden 
tapauksessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi pidentää tätä 
määräaikaa

valituksen ja kaikki asiaankuuluvat 
valitukseen liittyvät asiakirjat; 
monimutkaisten riita-asioiden tapauksessa 
tai muista perustelluista syistä tätä 
määräaikaa voidaan pidentää.

Or. en

Perustelu

Määräajan ei pitäisi sisältää aikaa, joka tarvitaan kaikkien tarvittavien asiakirjojen saamista 
varten. Lisäksi 120 päivän pidempi määräaika on tarpeen laadukkaan päätöksenteon 
varmistamiseksi.

Tarkistus 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) riita-asia ratkaistaan 90 päivän kuluessa 
siitä, kun vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
on vastaanottanut valituksen; 
monimutkaisten riita-asioiden tapauksessa 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi 
pidentää tätä määräaikaa.

d) riita-asia ratkaistaan 90 päivän kuluessa 
siitä, kun vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
on vastaanottanut valituksen; 
mutkikkaiden asioiden tapauksessa ja 
muissa perustelluissa tapauksissa 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi 
pidentää tätä määräaikaa 60 päivällä.

Or. hu

Tarkistus 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Jäsenvaltiot eivät vastaa ADR-
elinten rahoituksesta.

Or. de
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Perustelu

Rahoitus ei saa olla veronmaksajien vastuulla; tämä on yksinomaan yksityistalouden asia, 
koska se hyötyy siitä yksin.

Tarkistus 321
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla − 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ADR-elin voi päättää aloittaa tutkinnan 
liiketoimintakäytännöistä, joista ei ole 
esitetty ilmoituksia, mutta joiden osalta on 
epäilyjä tai näyttöä siitä, että ne ovat 
lainvastaisia ja harhaanjohtavia ja ne 
vaikuttavat kielteisesti suureen määrään 
kuluttajia. Tutkinnan päätelmät voidaan 
julkaista ja ne muodostavat perustan 
yrityksille annettaville suosituksille.

Or. el

Perustelu

Vaikka valituksia ei saataisikaan, ADR-elimellä pitäisi olla mahdollisuus aloittaa tutkinta 
liiketoiminnan käytännöistä, jos on epäilyjä tai näyttöä siitä, että nämä ovat lainvastaisia tai 
harhaanjohtavia, tai kun niillä vaikutetaan kielteisesti markkinoihin taikka niillä 
heikennetään olennaisesti useiden kuluttajien oikeuksia. ADR-elimen olisi myös tiedotettava 
yleisölle tutkinnan päätelmistä ja annettava julkisia suosituksia elinkeinonharjoittajille, jotta 
ne korjaavat tällaiset lainvastaiset käytäntönsä.

Tarkistus 322
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää 
menettelysääntöjä, joita ADR-elin voi 
soveltaa varmistuakseen, että se käsittelee 
vain riitoja, jotka on asianmukaista 
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käsitellä ADR-järjestelmässä, ja että 
nämä riita-asiat toimitetaan sille 
viivyttelemättä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällaisilla 
menettelysäännöillä ei rajoiteta 
kohtuuttomasti ADR-järjestelmän 
soveltamisalaa kyseessä olevassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus ylläpitää tehokkaita sääntöjä valitusten torjumiseksi on erityisen tärkeää ADR-
elimille, jos osapuolten ei tarvitse sopia etukäteen ADR-järjestelmään turvautumisesta. ADR-
elinten on voitava hylätä valitukset, jotka eivät sovellu parhaiten niiden käsiteltäviksi (ADR-
elimet voivat esimerkiksi kertoa kuluttajalle, että hänen olisi vietävä asia toiseen ADR-
elimeen tai tuomioistuimeen sen sijaan, että ADR-elimet voisivat torjua ainoastaan valituksia, 
jotka on jo käsitelty tuomioistuimessa).

Tarkistus 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-menettelyn

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elinten noudattaman ADR-
menettelyn

Or. en

Tarkistus 325
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) osapuolilla on mahdollisuus ilmaista 
näkökantansa ja kuulla toisen osapuolen 

(a) osapuolilla on mahdollisuus ilmaista 
näkökantansa ja kuulla toisen osapuolen 
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esittämät väitteet ja tosiseikat sekä 
mahdollisten asiantuntijoiden lausunnot

esittämät väitteet ja tosiseikat sekä 
mahdollisten asiantuntijoiden lausunnot 
sekä vastata niihin kohtuullisessa ajassa

Or. fr

Tarkistus 323
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla − 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajilla on oltava mahdollisuus 
vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun 
vähintään yhden vuoden ajan siitä 
ajankohdasta, jolloin he ovat tulleet täysin 
tietoisiksi sääntöjenvastaisesta 
toiminnasta tai laiminlyönneistä, jotka 
ovat perusteena elinkeinonharjoittajien 
kanssa syntyneelle riita-asialle. Näin 
varmistetaan mahdollisuus ADR-elinten 
riidanratkaisuun ja vältetään 
ratkaisunteon vaikeutuminen.

Or. el

Tarkistus 326
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) asianosaisten välistä riita-asiaa on 
riittävästi dokumentoitava näytöllä, jonka 
olisi selkeästi osoitettava ratkaisun 
tarpeellisuus

Or. el
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Tarkistus 327
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ratkaisu annetaan tiedoksi molemmille 
osapuolille kirjallisesti tai pysyvällä
välineellä, ja siinä ilmoitetaan, mihin 
ratkaisu perustuu.

(b) ADR-menettelyn ratkaisu ei voi sitoa 
asiaan liittyviä osapuolia, jollei heille ole 
ilmoitettu menettelyn alussa ratkaisun 
sitovasta luonteesta ja jolleivät he ole 
selvästi ilmoittaneet suostuvansa tähän. 
Tätä säännöstä ei sovelleta, jos 
kansallisissa säännöksissä määrätään, 
että ratkaisut sitovat 
elinkeinonharjoittajaa.

Or. en

Tarkistus 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-menettelyissä, joissa pyritään 
ratkaisemaan riita ehdottamalla ratkaisua,

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-menettelyissä, joissa pyritään 
ratkaisemaan riita,

Or. de

Perustelu

ADR-menettelyt voidaan ratkaista keskustelemalla, eli ilman muodollista ehdotusta.

Tarkistus 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-menettelyissä, joissa pyritään 
ratkaisemaan riita ehdottamalla ratkaisua,

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elinten noudattamissa ADR-
menettelyissä, joissa pyritään ratkaisemaan 
riita ehdottamalla ratkaisua,

Or. en

Tarkistus 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajalle tiedotetaan ennen 
ehdotetun ratkaisun hyväksymistä, että

(a) kuluttajalle tiedotetaan heti, kun 
tuomioistuimen ulkopuolista 
riidanratkaisua koskeva hakemus on 
vastaanotettu, että

Or. de

Perustelu

Kuluttajalla on oltava mahdollisuus, mikäli hän ei hyväksy tietojen sisältöä, peruuttaa 
riidanratkaisua koskeva hakemus. Ei ole järkevää viedä ADR-menettelyä läpi, jos kuluttaja ei 
sen jälkeen hyväksy näitä tietoja.

Tarkistus 331
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajalle tiedotetaan ennen 
ehdotetun ratkaisun hyväksymistä, että

(a) osapuolille tiedotetaan ennen ehdotetun 
ratkaisun hyväksymistä, että

Or. fr
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Tarkistus 332
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajalle tiedotetaan ennen 
ehdotetun ratkaisun hyväksymistä, että

(a) osapuolille tiedotetaan ennen ehdotetun 
ratkaisun hyväksymistä, että

Or. en

Perustelu

Molemmilla osapuolilla on oltava mahdollisuus saada tietää, että heillä on mahdollisuus 
päättää ADR-elimen ehdottaman ratkaisun hyväksymisestä ja että ehdotettu ratkaisu saattaa 
olla vähemmän edullinen kuin tuomioistuimen päätös jne. Sekä kuluttaja että 
elinkeinonharjoittaja ovat menettelyn osapuolia, eikä kummankaan sulkemiselle menettelyn 
ulkopuolelle ole olemassa perusteita.

Tarkistus 333
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajalle tiedotetaan ennen 
ehdotetun ratkaisun hyväksymistä, että

(a) osapuolille tiedotetaan ennen ehdotetun 
ratkaisun hyväksymistä heidän voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisista 
oikeuksistaan, eli

Or. el

Tarkistus 334
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(i) hän voi valita, hyväksyykö vai hylkääkö 
hän ehdotetun ratkaisun

(i) he voivat valita, hyväksyvätkö vai 
hylkäävätkö he ehdotetun ratkaisun

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen syynä on 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan tehty muutos.

Tarkistus 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hän voi valita, hyväksyykö vai hylkääkö 
hän ehdotetun ratkaisun

i) molemmat osapuolet voivat valita, 
hyväksyvätkö vai hylkäävätkö he
ehdotetun ratkaisun

Or. de

Tarkistus 336
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hän voi valita, hyväksyykö vai hylkääkö
hän ehdotetun ratkaisun

i) he voivat valita, hyväksyvätkö vai 
hylkäävätkö he ehdotetun ratkaisun

Or. fr

Tarkistus 337
Philippe Juvin
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) ratkaisuehdotus saattaa olla vähemmän 
edullinen kuin mihin lainsäädäntöä 
soveltava tuomioistuin olisi päätynyt

(ii) ratkaisuehdotus saattaa olla erilainen
kuin mihin lainsäädäntöä soveltava 
tuomioistuin olisi päätynyt

Or. en

Tarkistus 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ratkaisuehdotus saattaa olla vähemmän 
edullinen kuin mihin lainsäädäntöä 
soveltava tuomioistuin olisi päätynyt

ii) ratkaisuehdotus saattaa olla edullisempi 
tai vähemmän edullinen kuin mihin 
lainsäädäntöä soveltava tuomioistuin olisi 
päätynyt

Or. de

Tarkistus 339
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ratkaisuehdotus saattaa olla vähemmän 
edullinen kuin mihin lainsäädäntöä 
soveltava tuomioistuin olisi päätynyt

ii) tarvittaessa, ratkaisuehdotus saattaa olla 
vähemmän edullinen kuin mihin 
lainsäädäntöä soveltava tuomioistuin olisi 
päätynyt

Or. fr
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Tarkistus 340
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ratkaisuehdotus saattaa olla vähemmän 
edullinen kuin mihin lainsäädäntöä 
soveltava tuomioistuin olisi päätynyt

ii) ratkaisuehdotus noudattaa sitovia 
oikeussääntöjä, joiden on oltava voimassa 
siinä jäsenvaltioissa, jossa riidanratkaisu 
tapahtuu,

Or. da

Tarkistus 341
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) hänellä on oikeus hankkia 
puolueetonta neuvontaa ennen 
ratkaisuehdotuksen hyväksymistä tai 
hylkäämistä.

(iii) heillä on oikeus hankkia puolueetonta 
neuvontaa ennen ratkaisuehdotuksen 
hyväksymistä tai hylkäämistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen syynä on 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan tehty muutos.

Tarkistus 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) hänellä on oikeus hankkia puolueetonta 
neuvontaa ennen ratkaisuehdotuksen 

iii) hänellä on milloin tahansa oikeus 
hankkia puolueetonta neuvontaa erityisesti
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hyväksymistä tai hylkäämistä. ratkaisuehdotuksen osalta.

Or. de

Perustelu

Tästä oikeudesta on kerrottava ennen menettelyn alkamista. Muuten näyttää siltä, kuin ADR-
elin asettaisi ADR-menettelyn ratkaisun lopulta itse kyseenalaiseksi.

Tarkistus 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) osapuolille tiedotetaan ehdotetun 
ratkaisun hyväksymisen oikeudellisesti 
sitovasta vaikutuksesta

Or. de

Perustelu

Ei ole nähtävissä, miksei tämä kuuluisi a) kohtaan.

Tarkistus 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii b) hakemuksen tekijä voi milloin 
tahansa peruuttaa vaihtoehtoista 
riidanratkaisua koskevan hakemuksensa 
ja siten todeta menettelyn päättyneeksi

Or. de
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Perustelu

Kuluttajalla on oltava mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa vaihtoehtoista riidanratkaisua 
koskeva hakemus, sillä osapuolet saattavat pystyä ratkaisemaan riidan kahdenvälisesti vielä
menettelyn aikana. 

Tarkistus 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osapuolille tiedotetaan ennen
ehdotetun ratkaisun hyväksymistä tällaisen 
hyväksymisen oikeudellisista 
vaikutuksista

(b) ehdotetun ratkaisun toimittamisen 
yhteydessä osapuolille

Or. de

Perustelu

Tässä on kyse uudesta kohdasta, joka toimii johdanto-osana seuraaville yksittäisille 
tarkistuksille, joista tulee alakohtia.

Tarkistus 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) ilmoitetaan vielä kerran ehdotetun 
ratkaisun hyväksymisen sitovasta 
oikeudellisesta vaikutuksesta

Or. de

Tarkistus 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) ilmoitetaan 14 kalenteripäivän 
määräajasta, joka alkaa ehdotetun 
ratkaisun toimittamisesta hyväksymistä 
varten

Or. de

Tarkistus 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) ilmoitetaan, että jos kirjallista 
hyväksyntää ei anneta 14 kalenteripäivän 
kuluessa ehdotuksen toimittamisesta, 
ehdotettu ratkaisu katsotaan hylätyksi; 
määräaikaa katsotaan noudatetun, jos 
hyväksyntä lähetetään 14 kalenteripäivän 
kuluessa

Or. de

Tarkistus 349
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jos osapuolet eivät halua noudattaa 
ehdotettua ratkaisua, ADR-elin voi 
julkistaa ratkaisun

Or. el
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Tarkistus 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) osapuolilla on kohtuullinen harkinta-
aika ennen kuin he ilmoittavat 
suostuvansa ehdotettuun ratkaisuun tai 
sovintoratkaisuun.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 351
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat asettaa rajoituksia, 
jotka koskevat ADR-elimen tarjoamien 
muutoksenhakukeinojen määrää tai 
kuluttajien esittämien riita-asioiden 
arvoa.

Or. en

Tarkistus 352
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Sitovat ADR-menettelyt
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riidan ratkaisemista ratkaisun 
määräämisen avulla tavoittelevissa ADR-
menettelyissä määrätty ratkaisu sitoo 
osapuolia vain, jos heille on ilmoitettu 
ratkaisujen sitovuudesta etukäteen ja jos 
osapuolet ovat erityisesti hyväksyneet 
tämän. Elinkeinonharjoittajan erillistä 
hyväksyntää ei vaadita, jos kansallisissa 
säännöksissä säädetään, että ratkaisut 
sitovat elinkeinonharjoittajia.

Or. en

Perustelu

Yleisenä sääntönä on pidettävä, että osapuolten on annettava ennakkoon hyväksyntänsä 
osapuolia sitovia ratkaisua määräävissä ADR-menettelyissä. Poikkeuksena ovat kansalliset 
säännökset, joissa säädetään, että ratkaisut sitovat elinkeinonharjoittajia. Nämä järjestelmät 
ovat kuluttajien kannalta hyvin tehokkaita, eikä niitä olisi heikennettävä.

Tarkistus 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Vapaus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimen tekemä päätös sitoo 
osapuolia vain, jos heille on ilmoitettu 
päätöksen sitovuudesta etukäteen ja jos 
osapuolet ovat erityisesti hyväksyneet 
tämän.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
elinkeinonharjoittajalla ja kuluttajalla 
säilyy oikeus hakea muutosta 
tuomioistuimissa siitä huolimatta, että 
molemmat osapuolet ovat hyväksyneet 
ADR-elimen tekemän päätöksen 
sitovuuden.
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Or. en

Tarkistus 354
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Vapaus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimen tekemät päätökset sitovat 
osapuolia vain, jos heille on ilmoitettu 
ratkaisujen sitovuudesta etukäteen ja jos 
osapuolet ovat erityisesti hyväksyneet 
tämän, jollei kansallisissa säännöissä 
määrätä, että ratkaisut sitovat vain 
elinkeinonharjoittajia.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan 
välinen sopimus valitusten esittämisestä 
ADR-elimelle ei sido kuluttajaa, jos 
sopimus on tehty ennen riitatilanteen 
syntymistä ja jos sopimuksella on viety 
kuluttajalta oikeus ryhtyä oikeustoimiin 
riidan ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 355
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
ADR-menettelyjen luottamuksellisuus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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jolleivät osapuolet sovi muuta, ADR-
elimillä tai vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavilla luonnollisilla 
henkilöillä ei ole velvollisuutta antaa 
siviili- ja kauppaoikeudellista asiaa 
koskevassa oikeudenkäynnissä tai 
välimiesmenettelyssä todistajanlausuntoa 
ADR-menettelystä peräisin olevien tai 
siihen liittyvien tietojen osalta paitsi, 
(a) jos se on tarpeellista kyseessä olevan 
jäsenvaltion julkiseen politiikkaan 
liittyvien pakollisten näkökohtien vuoksi 
erityisesti siinä tapauksessa, että on 
taattava lasten edun suojelu tai estettävä 
ihmisten fyysisen tai henkisen 
koskemattomuuden loukkaaminen
(b) jos ADR-menettelyn tuloksen 
paljastaminen on tarpeen kyseisen 
tuloksen täytäntöönpanoa tai 
noudattamista varten.
(2) Mikään 1 kohdassa säädetty ei estä 
jäsenvaltioita ryhtymästä tiukempiin 
toimenpiteisiin ADR-menettelyjen 
luottamuksellisuuden suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 356
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimen tekemä päätös sitoo 
osapuolia vain, jos heille on ilmoitettu 
päätöksen sitovuudesta etukäteen ja jos 
osapuolet ovat erityisesti hyväksyneet 
tämän.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan 
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välinen sopimus valitusten esittämisestä 
ADR-elimelle ei sido kuluttajaa, jos 
sopimus on tehty ennen riitatilanteen 
syntymistä ja jos sopimuksella on viety 
kuluttajalta oikeus ryhtyä oikeustoimiin 
riidan ratkaisemiseksi. Tätä säännöstä ei 
sovelleta, jos kansallisissa säännöksissä 
määrätään, että ratkaisut sitovat 
elinkeinonharjoittajaa.

Or. en

Tarkistus 357
Silvia Costa

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Jäsenvaltiot varmistavat, että kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien väliset 
sopimukset koskien kuluttajavalitusten 
esittämistä ADR-elimelle eivät poista 
kuluttajalta oikeutta turvautua 
tuomioistuimeen riidan ratkaisemiseksi;

Or. it

Tarkistus 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
Laillisuus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat eivät menetä riidan 
ratkaisemista ratkaisun määräämisen 
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avulla tavoittelevissa ADR-menettelyissä 
määrätyn ratkaisun seurauksena suojaa, 
josta on säädetty sen jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla sovellettavissa 
pakollisissa säännöksissä, jonka alueelle 
ADR-elin on sijoittautunut, tai suojaa, 
josta on säädetty sen jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla sovellettavissa 
pakollisissa säännöksissä, joissa 
kuluttajalla on vakinainen asuinpaikka, 
kuten asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 
artiklassa on määritelty.

Or. en

Tarkistus 359
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
Laillisuus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat eivät menetä riidan 
ratkaisemista ratkaisun määräämisen 
avulla tavoittelevissa ADR-menettelyissä 
määrätyn ratkaisun seurauksena suojaa, 
josta on säädetty sen jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla sovellettavissa 
pakollisissa säännöksissä, jonka alueelle 
ADR-elin on sijoittautunut. Valtioiden 
rajat ylittävissä riidoissa ADR-elinten 
määräämissä ratkaisuissa ei pitäisi viedä 
kuluttajalta suojaa, johon hän on 
oikeutettu sen jäsenvaltion lainsäädännön 
nojalla sovellettavien pakollisten 
säännösten perusteella, jossa kuluttajalla 
on vakinainen asuinpaikka, kuten 
asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklassa 
on määritelty.

Or. en
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Tarkistus 360
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
ADR-menettelyjen vaikutus määrä- ja 

vanhentumisaikoihin
(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-järjestelmän riidan ratkaisemista 
varten valitsevia osapuolia ei estetä 
myöhemmin käynnistämästä kyseistä 
riitaa koskevaa oikeuskäsittelyä ADR-
menettelyn aikana päättyneiden määrä- ja 
vanhentumisaikojen vuoksi.
(2) 1 kohta ei rajoita sellaisten 
kansainvälisten sopimusten määrä- ja 
vanhentumisaikoja koskevia säännöksiä, 
joihin jäsenvaltiot ovat liittyneet.

Or. en

Tarkistus 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat kuluttajille 
ADR-elimistä, joiden soveltamisalaan ne 
kuuluvat ja jotka ovat toimivaltaisia 
käsittelemään niiden ja kuluttajien välisiä 
mahdollisia riita-asioita. Tällaisiin tietoihin 
on sisällyttävä asianomaisten ADR-elinten 
verkkosivustojen osoitteet, ja tiedoissa on 
täsmennettävä, sitoutuuko 

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat 
kuluttajille ADR-elimistä, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-asioita. 
Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten 
verkkosivustojen osoitteet, ja tiedoissa on 
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elinkeinonharjoittaja käyttämään näitä elimiä 
riita-asioiden ratkaisuun kuluttajien kanssa.

täsmennettävä, sitoutuuko 
elinkeinonharjoittaja käyttämään näitä 
elimiä riita-asioiden ratkaisuun kuluttajien 
kanssa. Tietojen on kussakin tapauksessa 
oltava ADR-elinten sivustoilla.

Or. hu

Tarkistus 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat 
kuluttajille ADR-elimistä, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-asioita. 
Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten 
verkkosivustojen osoitteet, ja tiedoissa on 
täsmennettävä, sitoutuuko 
elinkeinonharjoittaja käyttämään näitä 
elimiä riita-asioiden ratkaisuun 
kuluttajien kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat 
kuluttajille ADR-elimistä, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja joihin 
heidän on otettava yhteyttä ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-asioita. 
Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten 
verkkosivustojen osoitteet ja yhteystiedot.

Or. fr

Tarkistus 363
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat, jotka sitoutuvat tai 
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kuluttajille ADR-elimistä, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-
asioita. Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten
verkkosivustojen osoitteet, ja tiedoissa on 
täsmennettävä, sitoutuuko 
elinkeinonharjoittaja käyttämään näitä 
elimiä riita-asioiden ratkaisuun 
kuluttajien kanssa.

joiden on sitouduttava käyttämään ADR-
elintä tai ADR-elimiä riitojen 
ratkaisemiseksi kuluttajien kanssa,
tiedottavat kuluttajilleen asianomaisesta 
ADR-elimestä tai asianomaisista ADR-
elimistä. Tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisen ADR-elimen tai
asianomaisten ADR-elinten verkkosivuston 
osoite.

Or. en

Perustelu

Tietojen toimittamista ADR-elimelle olisi edellytettävä vain ADR-elimiä käyttäviltä 
elinkeinonharjoittajilta, jotta kuluttajia ei johdeta harhaan ADR:n saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kuormittavaa vaatia elinkeinonharjoittajia sisällyttämään ADR-elinten tiedot laskuihin 
ja kuitteihin erityisesti sellaisten elinkeinonharjoittajien osalta, jotka käyttävät useita eri 
ADR-elimiä erilaisia myymiään tuotteita/palveluja varten.

Tarkistus 364
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat 
kuluttajille ADR-elimistä, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-asioita. 
Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten 
verkkosivustojen osoitteet, ja tiedoissa on 
täsmennettävä, sitoutuuko 
elinkeinonharjoittaja käyttämään näitä 
elimiä riita-asioiden ratkaisuun kuluttajien 
kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat 
kuluttajille ADR-elimistä, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-asioita. 
Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten 
verkkosivustojen osoitteet, ja tiedoissa on 
täsmennettävä, sitoutuuko
elinkeinonharjoittaja käyttämään näitä 
elimiä riita-asioiden ratkaisuun kuluttajien 
kanssa. Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten 
verkkosivustojen osoitteet.
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Or. en

Tarkistus 365
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat 
kuluttajille ADR-elimistä, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-asioita. 
Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten 
verkkosivustojen osoitteet, ja tiedoissa on 
täsmennettävä, sitoutuuko 
elinkeinonharjoittaja käyttämään näitä 
elimiä riita-asioiden ratkaisuun 
kuluttajien kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat 
kuluttajille ADR-elimistä, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-asioita. 
Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten 
verkkosivustojen osoitteet.

Or. en

Perustelu

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä helposti, suoraan, 
näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla 
tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, jos sillä on sellainen, 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisen tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen 
yleisissä ehdoissa ja tällaisiin sopimuksiin 
liittyvissä laskuissa ja kuiteissa. Tiedoissa 
on täsmennettävä, miten asianomaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja 
sen käyttöä koskevista edellytyksistä saa 
lisätietoa.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä yksinkertaisesti
saatavilla olevalla tavalla ja 
ymmärrettävästi. Tiedoissa on 
täsmennettävä, miten asianomaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja 
sen käyttöä koskevista edellytyksistä saa 
lisätietoa.

Or. de

Tarkistus 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä helposti, suoraan, 
näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla 
tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, jos sillä on sellainen, 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen yleisissä 
ehdoissa ja tällaisiin sopimuksiin 
liittyvissä laskuissa ja kuiteissa. Tiedoissa 
on täsmennettävä, miten asianomaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja 
sen käyttöä koskevista edellytyksistä saa 
lisätietoa.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot julkaistaan selkeästi ja helposti 
ymmärrettävässä muodossa ja ne ovat 
helposti, suoraan ja pysyvästi saatavilla 
olevalla tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, jos sillä on sellainen, 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen yleisissä 
ehdoissa. Tiedoissa on täsmennettävä, 
miten asianomaisesta vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä ja sen käyttöä 
koskevista edellytyksistä saa lisätietoa.

Or. fr
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Tarkistus 368
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä helposti, suoraan, 
näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla 
tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, jos sillä on sellainen, 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen 
yleisissä ehdoissa ja tällaisiin sopimuksiin 
liittyvissä laskuissa ja kuiteissa. Tiedoissa 
on täsmennettävä, miten asianomaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja 
sen käyttöä koskevista edellytyksistä saa 
lisätietoa.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä selvästi, kattavasti ja
helposti saatavilla olevalla tavalla 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, jos 
sillä on sellainen, ja tarvittaessa 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen
myyntiin tai palveluihin liittyvän 
sopimuksen yleisissä ehdoissa.

Or. en

Perustelu

Tietojen toimittamista ADR-elimelle olisi edellytettävä vain ADR-elimiä käyttäviltä 
elinkeinonharjoittajilta, jotta kuluttajia ei johdeta harhaan ADR:n saatavuudesta. Lisäksi 
olisi kuormittavaa vaatia elinkeinonharjoittajia sisällyttämään ADR-elinten tiedot laskuihin 
ja kuitteihin erityisesti sellaisten elinkeinonharjoittajien osalta, jotka käyttävät useita eri 
ADR-elimiä erilaisia myymiään tuotteita/palveluja varten.

Tarkistus 369
Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä helposti, suoraan, 
näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä helposti, suoraan, 
näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla 
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tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, jos sillä on sellainen, 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen yleisissä 
ehdoissa ja tällaisiin sopimuksiin 
liittyvissä laskuissa ja kuiteissa. Tiedoissa 
on täsmennettävä, miten asianomaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja 
sen käyttöä koskevista edellytyksistä saa 
lisätietoa.

tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, jos sillä on sellainen, 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen yleisissä 
ehdoissa.

Or. en

Tarkistus 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä helposti, suoraan, 
näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla 
tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, jos sillä on sellainen, 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen yleisissä 
ehdoissa ja tällaisiin sopimuksiin 
liittyvissä laskuissa ja kuiteissa. Tiedoissa 
on täsmennettävä, miten asianomaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja 
sen käyttöä koskevista edellytyksistä saa 
lisätietoa.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä selvästi, kattavasti ja
helposti saatavilla olevalla tavalla 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, jos 
sillä on sellainen, ja tarvittaessa 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen yleisissä 
ehdoissa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja elinkeinonharjoittajien on voitava harkita, kuinka ne ilmoittavat asiasta 
kuluttajille. Vaatimus tietojen antamisesta laskuissa ja kuiteissa rasittaisi kohtuuttomasti 
erityisesti pk-yrityksiä ja olisi myös epäkäytännöllinen.
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Tarkistus 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan 
rajoittamatta direktiivin 2011/83/EU 6, 7 ja 
8 artiklan niiden säännösten soveltamista, 
jotka koskevat etäsopimusten ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävien sopimusten osalta kuluttajille 
annettavia tietoja.

3. Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan 
rajoittamatta direktiivin 2011/83/EU 6, 7 ja 
8 artiklan niiden säännösten soveltamista, 
jotka koskevat etäsopimusten ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävien sopimusten osalta kuluttajille 
annettavia tietoja, ja rajoittamatta 
vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun 
direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) ja 
kuluttajille tarkoitettujen 
rahoituspalvelujen etämyynnistä annetun 
direktiivin 2002/65/EY vastaavien 
säännösten soveltamista. 

Or. de

Perustelu

10 artiklassa mainittuja elinkeinonharjoittajan tiedotusvelvollisuuksia kuluttajiin nähden ei 
säädellä yksinomaan mainitulla kuluttajanoikeusdirektiivillä. Solvenssi II -puitedirektiivin ja 
rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan direktiivin sisältämät säännökset 
tiedotusvelvollisuuksista tuomioistuinten ulkopuolisissa valitus- ja oikeussuojamenettelyissä 
pitäisi mainita lisäesimerkkeinä 10 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 372
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet, 
kuluttajajärjestöt, elinkeinonharjoittajien 
järjestöt, Euroopan kuluttajakeskusten 
verkostoon kuuluvat keskukset ja 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet, 
Euroopan kuluttajakeskusten verkostoon 
kuuluvat keskukset ja tapauksen mukaan 
11 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyt 
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tapauksen mukaan 11 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti nimetyt elimet ilmoittavat 
julkisesti toimitiloissaan ja
verkkosivustollaan luettelon 17 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä.

elimet ilmoittavat julkisesti 
verkkosivustollaan luettelon 17 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetuista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä lisäämällä linkin 
komission verkkosivustolle tai millä
tahansa muilla asianmukaisiksi 
katsomillaan keinoilla.

Or. en

Perustelu

Kuluttajajärjestöt ja elinkeinonharjoittajien järjestöt ovat itsenäisiä järjestöjä, minkä vuoksi 
ei ole soveliasta, että jäsenvaltiot vaatisivat niitä toimimaan jollain erityisellä tavalla. ADR-
elinten luettelon ei välttämättä tarvitse olla aina saatavilla ADR-elinten toimitiloissa.

Tarkistus 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat
asianmukaisten tietojen julkistamisen, 
jotta kuluttajat tietäisivät, miten 
hyödyntää ADR-menettelyjä siinä 
tapauksessa, jos 2 artiklan 1 kohdan 
johdanto-osassa mainittu sopimuskiista 
syntyy jotain tiettyä jälleenmyyjää 
kohtaan.

Or. hu

Tarkistus 374
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla − 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
asianmukaisen tiedotuksen siitä, että 
kuluttajilla on mahdollisuus saada 
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korvauksia, kun kyseessä on riita-asia 
elinkeinonharjoittajan kanssa, kuten 2 
artiklassa säädetään.

Or. el

Tarkistus 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
välinen yhteistyö valtioiden rajat ylittävien 
riitojen ratkaisussa

Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
välinen yhteistyö ja kokemusten vaihto 
EU:n tasolla

Or. fr

Tarkistus 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet tekevät 
yhteistyötä valtioiden rajat ylittävien 
riitojen ratkaisemisessa.

1. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
ADR-elimet tekevät yhteistyötä valtioiden 
rajat ylittävien riitojen ratkaisemisessa, ja 
vaihdettava säännöllisesti hyviä 
käytäntöjä sekä rajat ylittävien että maan 
sisäisten riitojen ratkaisemisesta.

Or. fr

Tarkistus 377
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
ADR-elimet tekevät yhteistyötä valtioiden 
rajat ylittävien riitojen ratkaisemisessa.

1. Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
ADR-elimiä tekemään yhteistyötä 
valtioiden rajat ylittävien riitojen 
ratkaisemisessa.

Or. en

Perustelu

ADR-elimet ovat usein itsenäisiä järjestöjä, minkä vuoksi ei ole asianmukaista varmistaa, että 
ne tekevät yhteistyötä. Tarpeettomien rasitteiden asettaminen ADR-elimille voi saada ne 
luopumaan tässä direktiivissä säädettyyn ADR-elinten luetteloon lisäämisestä.

Tarkistus 378
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tukee ja edistää ADR-
elinten välistä kokemusten vaihtoa 
parhaiden käytäntöjen edistämiseksi, 
erityisesti kuluttajaohjelman avulla.

Or. fr

Tarkistus 379
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhteistyö vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten ja kuluttajansuojaa 
koskevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 

1. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
yhteistyötä vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten ja kuluttajansuojaa 
koskevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
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viranomaisten välillä. viranomaisten välillä.

Or. en

Perustelu

ADR-elimet ovat usein itsenäisiä järjestöjä, minkä vuoksi ei ole asianmukaista varmistaa, että 
ne tekevät yhteistyötä.

Tarkistus 380
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistyöhön on sisällyttävä
vastavuoroinen tiedonvaihto sellaisten 
elinkeinonharjoittajien
liiketoimintakäytännöistä, joita kohtaan 
kuluttajat ovat esittäneet valituksia. Siihen 
on sisällyttävä myös kansallisten 
viranomaisten tarjoamat tekniset arvioinnit 
ja tiedot vaihtoehtoisille 
riidanratkaisuelimille, jos tällaiset 
arvioinnit tai tiedot ovat tarpeen 
yksittäisten riita-asioiden käsittelemistä 
varten.

2. Yhteistyöhön voi sisältyä
vastavuoroinen tiedonvaihto tiettyjen 
liiketoiminta-alojen
liiketoimintakäytännöistä, joita kohtaan 
kuluttajat ovat esittäneet valituksia. Siihen 
on sisällyttävä myös kansallisten 
viranomaisten tarjoamat tekniset arvioinnit 
ja tiedot vaihtoehtoisille 
riidanratkaisuelimille, jos tällaiset 
arvioinnit tai tiedot ovat tarpeen 
yksittäisten riita-asioiden käsittelemistä 
varten ja jos niitä ei voi saada muualta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää mahdollistaa ADR-elinten ja kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten välisen 
tietojen jakamisen parantaminen, mutta tällaisen jakamisen edellyttäminen voi tietyissä 
olosuhteissa vaarantaa näiden toimijoiden riippumattomuuden ja saada 
elinkeinonharjoittajat luopumaan vaihtoehtoisen riidanratkaisun käytöstä.

Tarkistus 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistyöhön on sisällyttävä 
vastavuoroinen tiedonvaihto sellaisten 
elinkeinonharjoittajien 
liiketoimintakäytännöistä, joita kohtaan
kuluttajat ovat esittäneet valituksia. Siihen 
on sisällyttävä myös kansallisten 
viranomaisten tarjoamat tekniset arvioinnit 
ja tiedot vaihtoehtoisille 
riidanratkaisuelimille, jos tällaiset 
arvioinnit tai tiedot ovat tarpeen 
yksittäisten riita-asioiden käsittelemistä 
varten.

2. Yhteistyöhön on sisällyttävä 
vastavuoroinen tiedonvaihto 
elinkeinonharjoittajista, mikäli kuluttajat 
ovat toistuvasti esittäneet valituksia heitä 
kohtaan. Siihen on sisällyttävä myös 
kansallisten viranomaisten tarjoamat 
tekniset arvioinnit ja tiedot – jos niitä on jo 
saatavilla – vaihtoehtoisille 
riidanratkaisuelimille, jos tällaiset 
arvioinnit tai tiedot ovat tarpeen 
yksittäisten riita-asioiden käsittelemistä 
varten.

Or. de

Perustelu

Elinkeinonharjoittajien liiketoimintakäytäntöjä ei saa julkistaa kokonaisuudessaan, sillä 
kyseessä ovat myös luottamukselliset tiedot ja liikesalaisuudet, joiden ei pidä päästä 
julkisuuteen. ADR-elin ei myöskään voi unionin lainsäädännön avulla velvoittaa valtion 
viranomaisia laatimaan arviointeja. Tämä pätee erityisesti rahoituksen kohdalla.

Tarkistus 382
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistyöhön on sisällyttävä 
vastavuoroinen tiedonvaihto sellaisten 
elinkeinonharjoittajien
liiketoimintakäytännöistä, joita kohtaan 
kuluttajat ovat esittäneet valituksia. Siihen 
on sisällyttävä myös kansallisten 
viranomaisten tarjoamat tekniset arvioinnit 
ja tiedot vaihtoehtoisille 
riidanratkaisuelimille, jos tällaiset 
arvioinnit tai tiedot ovat tarpeen 
yksittäisten riita-asioiden käsittelemistä 
varten.

2. Yhteistyöhön on sisällyttävä 
vastavuoroinen tiedonvaihto kuluttajien 
jättämistä valituksista ja ADR-
menettelyiden myönteisistä tai kielteisistä 
tuloksista. Siihen on sisällyttävä myös 
kansallisten viranomaisten tarjoamat 
tekniset arvioinnit ja tiedot vaihtoehtoisille 
riidanratkaisuelimille, jos tällaiset 
arvioinnit tai tiedot ovat tarpeen 
yksittäisten riita-asioiden käsittelemistä 
varten.
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Or. en

Perustelu

Viittaus "liiketoimintakäytäntöihin" vaikuttaa epäselvältä ja monitulkintaiselta. Uuden 
sanamuodon tarkoituksena on keskittyä tietojen vaihtoon siitä, minkälaisia ja -tyyppisiä 
valituksia kuluttajat ovat jättäneet ADR-elimille ja millaisia menettelyiden tulokset ovat olleet 
(onko menettelyn tulos ollut myönteinen vai ei).

Tarkistus 383
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
sen alueelle perustetun ADR-elimen 
toiminnan ja kehittämisen seurannasta. 
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
nimeämänsä viranomainen komissiolle.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä jokin 
viranomainen toimivaltaiseksi 
viranomaiseksi 16 ja 17 artiklan 
mukaisesti. Kukin jäsenvaltio voi nimittää 
useamman kuin yhden toimivaltaisen 
viranomaisen. Jos jäsenvaltio päättää 
tehdä näin, sen on määriteltävä, mikä 
nimitetyistä toimivaltaisista 
viranomaisista toimii keskitettynä 
yhteyspisteenä komissiota varten sen 
alueelle perustettujen toimivaltaisten 
viranomaisten joukosta. Kunkin 
jäsenvaltion on ilmoitettava nimeämänsä 
viranomainen tai mahdollisesti 
nimeämänsä toimivaltaiset viranomaiset 
sekä keskitetty yhteyspiste komissiolle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus nimittää useampi kuin yksi toimivaltainen 
viranomainen erilaisten vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevien alakohtaisten tai 
maantieteellisten lähestymistapojen huomioimista varten.

Tarkistus 384
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
sen alueelle perustetun ADR-elimen 
toiminnan ja kehittämisen seurannasta. 
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
nimeämänsä viranomainen komissiolle.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
sen alueelle perustetun ADR-elimen 
toiminnan ja kehittämisen seurannasta. 
Kukin jäsenvaltio voi nimittää useamman 
kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, 
jos eri alojen ADR-elinten valvonta niin 
edellyttää. Jos jäsenvaltio tekee näin, sen 
on osoitettava yksi toimivaltainen 
viranomainen, joka toimii keskitettynä 
yhteyspisteenä komissiota varten. Kunkin 
jäsenvaltion on ilmoitettava nimeämänsä 
viranomainen tai mahdollisesti 
nimeämänsä viranomaiset sekä 
keskitettynä yhteyspisteenä toimiva 
viranomainen komissiolle.

Or. en

Perustelu

Yhden toimivaltaisen viranomaisen voi olla vaikea valvoa kaikkien alojen ADR-elinten 
toimintaa ja kehittämistä.

Tarkistus 385
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa
sen alueelle perustetun ADR-elimen 
toiminnan ja kehittämisen seurannasta. 
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
nimeämänsä viranomainen komissiolle.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä jokin 
viranomainen toimivaltaiseksi 
viranomaiseksi 16 ja 17 artiklan 
mukaisesti. Kukin jäsenvaltio voi nimittää 
useamman kuin yhden toimivaltaisen 
viranomaisen. Jos jäsenvaltio päättää 
tehdä näin, sen on määriteltävä, mikä 
nimitetyistä toimivaltaisista 
viranomaisista toimii keskitettynä 
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yhteyspisteenä komissiota varten sen 
alueelle perustettujen toimivaltaisten 
viranomaisten joukosta. Kunkin 
jäsenvaltion on ilmoitettava nimeämänsä 
viranomainen tai mahdollisesti 
nimeämänsä toimivaltaiset viranomaiset 
sekä keskitetty yhteyspiste komissiolle.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa tarvitaan alakohtaisten erojen vuoksi useita erityisiä ADR-
viranomaisia.

Tarkistus 386
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii luettelon sille 1 kohdan 
mukaisesti ilmoitetuista toimivaltaisista 
viranomaisista ja julkaisee sen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

2. Komissio laatii luettelon sille 1 kohdan 
mukaisesti ilmoitetuista toimivaltaisista 
viranomaisista ja mahdollisesti 
keskitettynä yhteyspisteenä toimivista 
viranomaisista ja julkaisee sen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) asiaa koskevat tilastot, jotka osoittavat 
tavan, jolla elinkeinonharjoittajat 
käyttävät vaihtoehtoista riidanratkaisua 
riita-asioihin kuluttajien kanssa

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

ADR-elinten velvollisuuksien raportoida toimivaltaisille viranomaisille pitäisi olla 
käytännöllisiä ja helposti käyttöön otettavia, eikä niihin saa liittyä tarpeetonta hallinnollista 
työtä.

Tarkistus 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tapauksen mukaan arviointi 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
verkostossa, joka edistää valtioiden rajat 
ylittävien riitojen ratkaisua, tehdyn 
yhteistyön vaikuttavuudesta

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

ADR-elinten velvollisuuksien raportoida toimivaltaisille viranomaisille pitäisi olla 
käytännöllisiä ja helposti käyttöön otettavia, eikä niihin saa liittyä tarpeetonta hallinnollista 
työtä.

Tarkistus 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) itsearviointi elimen tarjoaman 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
vaikuttavuudesta ja mahdollisista tavoista 
tuloksellisuuden parantamiseksi.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

ADR-elinten velvollisuuksien raportoida toimivaltaisille viranomaisille pitäisi olla 
käytännöllisiä ja helposti käyttöön otettavia, eikä niihin saa liittyä tarpeetonta hallinnollista 
työtä.

Tarkistus 390
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimet, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti niiden alueelle 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, ilmoittavat toimivaltaiselle 
viranomaiselle vuosittain, että 
luonnolliset henkilöt noudattavat 
seuraavia vaatimuksia:
(a) he ovat korkeimman johdon 
nimittämiä ja heidät on nimitetty riittävän 
pitkäksi aikaa heidän toimintansa 
riippumattomuuden takaamiseksi
(b) heillä ei ole hierarkkisia yhteyksiä 
operatiiviseen johtoon ja erityisesti 
asiakassuhteista vastaaviin henkilöihin
(c) heidän korvauksiaan ei ole sidottu 
ADR-menettelyn tuloksiin
(d) on laadittu asiaa koskeva talousarvio, 
johon on varattu riittävät varat ADR-
menettelyjen tehokkuuden 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Koska direktiivin soveltamisalaa laajennetaan koskemaan ADR-järjestelmiä, joissa 
riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset henkilöt ovat yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, olisi näihin elimiin myös kohdistettava lisävalvontatoimia, jotta voidaan 
varmistaa sellaisten riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevien erityisvaatimusten 
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noudattaminen, joiden perusteella nämä elimet sisällytetään osaksi tämän direktiivin 
soveltamisalaa.

Tarkistus 391
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tarve osapuolten tai niiden edustajien 
fyysiseen läsnäoloon ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 392
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava ADR-elimestä, joka ei enää 
täytä 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia. 
Jos ADR-elin ei täytä 1 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia vielä kolmen 
kuukauden jälkeenkään, toimivaltainen 
viranomainen poistaa kyseisen ADR-
elimen luettelosta.

Or. en

Perustelu

ADR-elin olisi voitava poistaa asianmukaisen varoituksen jälkeen ADR-elinten luettelosta, jos 
se ei enää täytä tämän direktiivin laatuvaatimuksia.

Tarkistus 393
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämä luettelo on päivitettävä 
viipymättä, ja asiaankuuluvat tiedot on 
ilmoitettava komissiolle.

Or. en

Tarkistus 394
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jos jäsenvaltio on nimittänyt 
useamman kuin yhden toimivaltaisen 
viranomaisen, keskitetyn yhteyspisteen on 
toimitettava komissiolle luettelo ja 
ilmoitettava 2 kohdassa mainituista 
päivityksistä. Luettelo ja päivitykset 
koskevat kaikkia kyseisessä jäsenvaltiossa 
toimivia ADR-elimiä.

Or. en

Tarkistus 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava kahden vuoden välein raportti 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
kehittämisestä ja toiminnasta. Raportissa 
on erityisesti:

5. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava kolmen vuoden välein raportti 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
kehittämisestä ja toiminnasta. Raportissa 
on erityisesti:
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Or. de

Perustelu

Kansallisten viranomaisten hallinnollisen työn vähentäminen.

Tarkistus 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin 10 artiklan ja 16 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin 10 artiklan ja 16 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen siinä 
tapauksessa, että ensin on annettu 
varoitus mutta se on jäänyt tehottomaksi,
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. de

Tarkistus 397
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin 10 artiklan ja 16 artiklan 1 ja 2 
kohdan mukaisesti annettujen kansallisten 
säännösten rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin 10 artiklan mukaisesti 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista 
ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 
pannaan täytäntöön. Seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
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tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. varoittavia.

Or. en

Perustelu

ADR-elimet, jotka eivät enää täytä tämän direktiivin vaatimuksia, olisi poistettava ADR-
elinten luettelosta. Lisäseuraamusten määrääminen ADR-elimille on näin ollen tarpeetonta,
sillä ne voisivat saada ADR-elimet luopumaan luetteloon sisällyttämisestä tämän direktiivin 
perusteella.

Tarkistus 398
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [Office of 
Publications insert date: 18 months after 
entry into force]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja 
tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [Office of 
Publications insert date: 24 months after 
entry into force]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset. 

Or. en

Perustelu

Direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä tarvitaan pidempi aika, jotta 
täytäntöönpanosäädökset voidaan antaa ja uusia ADR-elimiä voidaan perustaa tai nykyisille 
ADR-elimille voidaan tarjota siirtymäaika, jonka kuluessa ne voivat muuttaa toimintansa 
tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi. Jäsenvaltioiden ei tarvitse laatia 
vastaavuustaulukkoa.

Tarkistus 399
Wim van de Camp
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [Office of 
Publications insert date: 18 months after 
entry into force]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset tai 
itsesäätelyjärjestelyt voimaan viimeistään 
[Office of Publications insert date: 18 
months after entry into force]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Joissakin esimerkiksi Alankomaiden kaltaisissa jäsenvaltioissa vaihtoehtoinen riidanratkaisu 
on pitkälle kehittynyttä, vaikka lainsäädäntöä ei ole olemassa. Näissä jäsenvaltioissa 
elinkeinonharjoittajilla on laajat mahdollisuudet turvautua vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun 
itsesäätelyn avulla. Monet elinkeinonharjoittajat pitävät vaihtoehtoista riidanratkaisua 
hyvänä mekanismina, joka tarjoaa kuluttajille ylimääräisen tavan ratkaista riitoja. Tämä voi 
tapahtua myös niin, että hallitus ottaa osaa (taloudellisesti) tällaisiin yhteistyömekanismeihin. 
On asianmukaista kirjata 22 artiklaan selvästi, että ADR-direktiivi voidaan panna täytäntöön 
itsesäätelyn avulla.

Tarkistus 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle raportin tämän asetuksen 
soveltamisesta viimeistään [Office of 
Publications insert date: five years after the 
entry into force]. Raportissa on käsiteltävä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
kehittämistä ja käyttöä sekä direktiivin 
vaikutusta kuluttajiin ja 

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle raportin tämän asetuksen 
soveltamisesta viimeistään [Office of 
Publications insert date: four years after 
the entry into force] ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein. Raportissa on käsiteltävä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
kehittämistä ja käyttöä sekä direktiivin 
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elinkeinonharjoittajiin. Raporttiin liitetään 
tarvittaessa ehdotuksia direktiivin 
muuttamiseksi.

vaikutusta kuluttajiin ja 
elinkeinonharjoittajiin. Raporttiin liitetään 
tarvittaessa ehdotuksia direktiivin 
muuttamiseksi.

Or. de

Tarkistus 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle raportin tämän asetuksen 
soveltamisesta viimeistään [Office of 
Publications insert date: five years after the 
entry into force] ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein. Raportissa on käsiteltävä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
kehittämistä ja käyttöä sekä direktiivin 
vaikutusta kuluttajiin ja 
elinkeinonharjoittajiin. Raporttiin liitetään
tarvittaessa ehdotuksia direktiivin 
muuttamiseksi.

Komissio esittää Euroopan parlamentille,
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle raportin tämän asetuksen 
soveltamisesta viimeistään [Office of 
Publications insert date: five years after 
the entry into force] ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein. Raportissa on käsiteltävä 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
kehittämistä ja käyttöä sekä direktiivin 
vaikutusta kuluttajiin ja 
elinkeinonharjoittajiin. Raportin on 
katettava direktiivin soveltamisalan 
menettelyt ja raportin pitää näyttää, onko 
soveltamisalaa tarpeen laajentaa 
elinkeinoharjoittajan kuluttajia vastaan 
aloittamiin riidanratkaisuihin. Raporttiin 
on asiaa koskien liitettävä myös 
ehdotuksia direktiivin muuttamiseksi.

Or. hu

Tarkistus 402
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1
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Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi hankalaa panna täytäntöön vaatimus, jonka mukaan olisi vertailtava unionin muun 
lainsäädännön tarjoamaa kuluttajansuojan tasoa. Lisäksi tämän direktiivin olisi oltava 
ensisijainen verrattuna unionin muun lainsäädännön tiettyihin säännöksiin, ei koko 
lainsäädäntöön.


