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Ändringsförslag 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
114 och 169,

Or. en

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

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artiklarna 294.2 och
114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C7-0464/2011),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 114 
och 169 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0464/2011),

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 169.1 och 169.2 a i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (nedan kallat fördraget) ska 
unionen bidra till att en hög 

(1) Enligt artikel 169.1 och 169.2 a i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (nedan kallat fördraget) ska 
unionen bidra till att en hög 
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konsumentskyddsnivå uppnås genom 
åtgärder som antas i enlighet med 
artikel 114 i fördraget. Enligt artikel 38 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna ska en hög 
konsumentskyddsnivå tryggas i unionens 
politik.

konsumentskyddsnivå uppnås genom 
åtgärder som antas, bland annat de 
åtgärder som antas i enlighet med 
artikel 114 i fördraget. Enligt artikel 38 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna ska en hög 
konsumentskyddsnivå tryggas i unionens 
politik.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Vid en anmärkning som uppstår vid 
försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster bör kunden 
alltid först ta kontakt med respektive 
näringsidkare eller tjänsteleverantör för 
att diskutera anmärkningen och i första 
hand lösa problemet bilateralt. I många 
fall kan konsumentproblem lösas på 
förhand på detta sätt.

Or. de

Motivering

För att avlasta de alternativa tvistlösningsorganen är denna föreskrivna skyldighet 
nödvändig.

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

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att den inre marknaden ska 
fungera fullständigt och bättre är det 
viktigt att öka medborgarnas förtroende 
för marknaden, framför allt genom att 
klargöra konsumenters rättigheter och 
rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Tillgång till enkla, effektiva och 
billiga sätt att lösa gränsöverskridande 
tvister som härstammar från försäljning 
av varor eller tillhandahållande av 
tjänster bör vara till nytta för 
konsumenterna och därför öka deras 
förtroende för den inre marknaden. Detta 
gäller för både offline- och 
onlinetransaktioner.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Alternativ tvistlösning erbjuder enkel, 
snabb och billig lösning utanför domstol av 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare. Alternativ tvistlösning är 

(3) Alternativ tvistlösning erbjuder enkel, 
snabb och billig lösning utanför domstol av 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare som dessförinnan inte har 
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dock ännu inte tillräckligt utvecklad i 
unionen. För att konsumenterna till fullo 
ska kunna utnyttja dess potential måste det 
finnas alternativ tvistlösning för alla typer 
av konsumenttvister, kvaliteten på de 
alternativa tvistlösningsförfarandena måste 
vara jämn och konsumenterna och 
näringsidkarna måste känna till att det 
finns sådana förfaranden. De alternativa 
tvistlösningsorganen måste också hantera 
gränsöverskridande tvister på ett effektivt 
sätt.

kunnat lösas bilateralt. Alternativ 
tvistlösning är dock ännu inte tillräckligt 
utvecklad i unionen. För att konsumenterna 
till fullo ska kunna utnyttja dess potential 
måste det finnas alternativ tvistlösning för 
alla typer av konsumenttvister, kvaliteten 
på de alternativa tvistlösningsförfarandena 
måste vara jämn och konsumenterna och 
näringsidkarna måste känna till att det 
finns sådana förfaranden. De alternativa 
tvistlösningsorganen måste också hantera 
gränsöverskridande tvister på ett effektivt 
sätt.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Alternativ tvistlösning erbjuder enkel, 
snabb och billig lösning utanför domstol av 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare. Alternativ tvistlösning är 
dock ännu inte tillräckligt utvecklad i 
unionen. För att konsumenterna till fullo 
ska kunna utnyttja dess potential måste det 
finnas alternativ tvistlösning för alla typer 
av konsumenttvister, kvaliteten på de 
alternativa tvistlösningsförfarandena måste 
vara jämn och konsumenterna och 
näringsidkarna måste känna till att det 
finns sådana förfaranden. De alternativa 
tvistlösningsorganen måste också hantera 
gränsöverskridande tvister på ett effektivt 
sätt.

(3) Alternativ tvistlösning erbjuder enkel, 
snabb och billig lösning utanför domstol av 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare som dessförinnan inte har 
kunnat lösas bilateralt. Alternativ 
tvistlösning är dock ännu inte tillräckligt 
utvecklad i unionen. För att konsumenterna 
till fullo ska kunna utnyttja dess potential 
måste det finnas alternativ tvistlösning för 
alla typer av konsumenttvister, kvaliteten 
på de alternativa tvistlösningsförfarandena 
måste vara jämn och konsumenterna och 
näringsidkarna måste känna till att det 
finns sådana förfaranden. De alternativa 
tvistlösningsorganen måste också hantera 
gränsöverskridande tvister på ett effektivt 
sätt.

Or. de
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Ändringsförslag 131
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Alternativ tvistlösning erbjuder enkel, 
snabb och billig lösning utanför domstol av 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare. Alternativ tvistlösning är 
dock ännu inte tillräckligt utvecklad i 
unionen. För att konsumenterna till fullo 
ska kunna utnyttja dess potential måste 
det finnas alternativ tvistlösning för alla 
typer av konsumenttvister, kvaliteten på de 
alternativa tvistlösningsförfarandena måste 
vara jämn och konsumenterna och 
näringsidkarna måste känna till att det 
finns sådana förfaranden. De alternativa 
tvistlösningsorganen måste också hantera 
gränsöverskridande tvister på ett effektivt 
sätt.

(3) Alternativ tvistlösning erbjuder enkel, 
snabb och billig lösning utanför domstol av 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare. Alternativ tvistlösning är 
dock ännu inte tillräckligt utvecklad i 
unionen. För att den inre marknadens 
funktion ska kunna förbättras måste det 
finnas alternativ tvistlösning för alla typer 
av konsumenttvister, kvaliteten på de 
alternativa tvistlösningsförfarandena måste 
vara jämn och konsumenterna och 
näringsidkarna måste känna till att det 
finns sådana förfaranden. De alternativa 
tvistlösningsorganen måste också hantera 
gränsöverskridande tvister på ett effektivt 
sätt.

Or. en

Motivering

Skapandet av alternativa tvistlösningsorgan kommer att förbättra den inre marknadens 
funktion, men det är inte nödvändigt för konsumenter att kunna utnyttja dess potential till 
fullo.

Ändringsförslag 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Varierande tillämpning, kvalitet och 
kunskap om de alternativa 
tvistlösningsmekanismerna i 
medlemsstaterna vid hantering av 
gränsöverskridande transaktioner kräver 
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åtgärder på EU-nivå. Detta direktiv bör 
fastställa minimistandarder för de 
alternativa tvistlösningsorganens kvalitet. 
Det får inte hindra medlemsstater från att 
anta eller behålla regler som går utöver 
vad som fastställs i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 134
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 4 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det finns uppenbarligen olikheter 
mellan medlemsstaterna när det gäller 
vad de alternativa tvistlösningarna täcker, 
vilken kvalitet de har och hur allmänt 
kända de är, och detta utgör ett hinder för 
den inre marknaden. Som en konsekvens 
av detta avstår många konsumenter från 
att göra gränsöverskridande inköp, och de 
litar inte på att en eventuell tvist med en 
näringsidkare kommer att kunna lösas på 
ett snabbt, enkelt och billigt sätt. Av 
samma skäl kan det även hända att 
näringsidkare avstår från att sälja till 
konsumenter i andra länder där det inte 
finns fullgod tillgång till alternativa 
tvistlösningsförfaranden av god kvalitet. 
Näringsidkare i medlemsstater där 
kvaliteten på de alternativa 
tvistlösningarna inte är tillfredsställande 
missgynnas dessutom i 
konkurrenshänseende jämfört med 
näringsidkare som har tillgång till 
alternativa tvistlösningar av god kvalitet 
eftersom dessa kan lösa tvister med 
konsumenter snabbare och billigare.

Or. el
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Ändringsförslag 135
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att inom unionen utveckla 
välfungerande alternativ tvistlösning är 
nödvändigt för att öka konsumenternas 
förtroende för den inre marknaden, 
inklusive e-handeln. Utvecklingen bör 
bygga på de befintliga alternativa 
tvistlösningsförfarandena i
medlemsstaterna och respektera dessas
rättsliga traditioner.

(6) Att inom unionen utveckla 
välfungerande alternativ tvistlösning 
kommer att underlätta för att öka 
konsumenternas förtroende för den inre 
marknaden, inklusive e-handeln. 
Utvecklingen bör bygga på de många olika
befintliga alternativa 
tvistlösningsförfarandena i 
medlemsstaterna, vilka effektivt löser 
tvister mellan näringsidkare och 
konsumenter samt respektera 
medlemsstaternas rättsliga traditioner

Or. en

Motivering

Utvecklingen av ett nätverk av alternativa tvistlösningsorganen i EU bör utnyttja befintliga 
system för alternativ tvistlösning i medlemsstaterna. Befintliga system för alternativ 
tvistlösning som är effektiva och uppfyller kvalitetskriterier uppvisar ofta specifika särdrag 
vilka bör respekteras i den här utvecklingen. 

Ändringsförslag 136
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar. Det bör omfatta både

7. Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar. Direktivets 
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konsumenters klagomål mot näringsidkare 
och näringsidkares klagomål mot 
konsumenter. Direktivet bör inte gälla för 
tvister mellan näringsidkare. Det bör dock 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
eller bibehålla bestämmelser om 
förfaranden för lösning av sådana tvister 
utanför domstol.

tillämpningsområde bör begränsas till
konsumenters klagomål mot näringsidkare. 
Direktivet bör varken gälla för
näringsidkares klagomål mot 
konsumenter eller för tvister mellan 
näringsidkare. Det bör dock inte hindra 
medlemsstaterna från att anta eller 
bibehålla bestämmelser om förfaranden för 
lösning av sådana tvister utanför domstol.

Or. fr

Ändringsförslag 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar. Det bör omfatta både 
konsumenters klagomål mot näringsidkare 
och näringsidkares klagomål mot 
konsumenter. Direktivet bör inte gälla för 
tvister mellan näringsidkare. Det bör dock 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
eller bibehålla bestämmelser om 
förfaranden för lösning av sådana tvister 
utanför domstol.

Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar, undantaget tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse. Det bör 
omfatta både konsumenters klagomål mot 
näringsidkare och näringsidkares klagomål 
mot konsumenter. Direktivet bör inte gälla 
för tvister mellan näringsidkare. Det bör 
dock inte hindra medlemsstaterna från att 
anta eller bibehålla bestämmelser om 
förfaranden för lösning av sådana tvister 
utanför domstol.

Or. de

Ändringsförslag 138
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar. Det bör omfatta både
konsumenters klagomål mot näringsidkare 
och näringsidkares klagomål mot 
konsumenter. Direktivet bör inte gälla för 
tvister mellan näringsidkare. Det bör dock 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
eller bibehålla bestämmelser om 
förfaranden för lösning av sådana tvister 
utanför domstol.

(7) Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar. Detta ska inkludera tvister 
som uppstår från försäljning eller 
tillhandahållande av digitalt innehåll för 
ersättning. Det bör inskränka sig till
konsumenters klagomål mot näringsidkare.
Direktivet bör inte gälla för klagomål som 
lämnas av näringsidkare mot 
konsumenter. Direktivet bör inte gälla för 
tvister mellan näringsidkare. Det bör dock 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
eller bibehålla bestämmelser om 
förfaranden för lösning av sådana tvister 
utanför domstol.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra att digitalt innehåll omfattas. Eftersom ett antal alternativa 
tvistlösningsorgan etablerades för att ta hand om styrkeobalansen mellan konsumenter och 
näringsidkare så skulle det vara olämpligt att kräva att sådana organ skulle acceptera tvister 
initierade av företag mot konsumenter. Alternativa tvistlösningsorgan bör inte användas för 
indrivning av fordringar.

Ändringsförslag 139
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar. Det bör omfatta både 
konsumenters klagomål mot näringsidkare 
och näringsidkares klagomål mot 

(7) Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar och bör inbegripa alla 
leverantörer såväl inom offentlig som 
privat sektor. Det bör omfatta både 
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konsumenter. Direktivet bör inte gälla för 
tvister mellan näringsidkare. Det bör dock 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
eller bibehålla bestämmelser om 
förfaranden för lösning av sådana tvister 
utanför domstol. 

konsumenters klagomål mot näringsidkare 
och näringsidkares klagomål mot 
konsumenter. Direktivet bör inte gälla för 
tvister mellan näringsidkare. Det bör dock 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
eller bibehålla bestämmelser om 
förfaranden för lösning av sådana tvister 
utanför domstol. 

Or. el

Ändringsförslag 140
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare 
som uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar. Det bör omfatta både
konsumenters klagomål mot näringsidkare 
och näringsidkares klagomål mot 
konsumenter. Direktivet bör inte gälla för 
tvister mellan näringsidkare. Det bör dock 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
eller bibehålla bestämmelser om 
förfaranden för lösning av sådana tvister 
utanför domstol.

(7) Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
som initierats av konsumenter mot
näringsidkare som uppstår vid försäljning 
av varor eller tillhandahållande av tjänster 
offline och online, inklusive 
tillhandahållandet av digitalt innehåll mot 
ersättning inom alla näringsgrenar 
Direktivet bör inte gälla för icke-
ekonomiska tjänster av allmänt intresse 
som inte utförs i vinstdrivande syfte. 
Direktivet bör inte gälla för tvister mellan 
näringsidkare eller klagomål som lämnas 
av näringsidkare mot konsumenter. Det 
bör dock inte hindra medlemsstaterna från 
att anta eller bibehålla bestämmelser om 
förfaranden för lösning av sådana tvister 
utanför domstol.

Or. en

Ändringsförslag 141
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare 
som uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar. Det bör omfatta både 
konsumenters klagomål mot näringsidkare 
och näringsidkares klagomål mot 
konsumenter. Direktivet bör inte gälla för 
tvister mellan näringsidkare. Det bör dock 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
eller bibehålla bestämmelser om 
förfaranden för lösning av sådana tvister 
utanför domstol.

(7) Detta direktiv bör gälla för klagomål 
med anknytning till avtalstvister som 
lämnats in av konsumenter mot
näringsidkare som uppstår vid försäljning 
av varor eller tillhandahållande av tjänster 
inom alla näringsgrenar, samt vid 
försäljning på nätet och för 
tillhandahållande av digitalt innehåll. 
Detta direktiv bör inte omfatta icke-
ekonomiska tjänster av allmänt intresse 
eller hälsovårdstjänster som 
tillhandahålls av näringsidkare med syfte 
att undersöka, underhålla eller återställa 
en patients hälsotillstånd, inbegripet 
utfärdande och tillhandahållande av 
receptbelagda mediciner och 
medicintekniska produkter. Direktivet bör 
inte gälla för näringsidkares klagomål mot
konsumeter eller för tvister mellan 
näringsidkare. Det bör dock inte hindra 
medlemsstaterna från att anta eller 
bibehålla bestämmelser om förfaranden för 
lösning av sådana tvister utanför domstol.

Or. fr

Ändringsförslag 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Konsumenter bör uppmanas att först 
vända sig till näringsidkaren eller till 
system för hantering av klagomål som 
drivs av näringsidkaren för att underlätta 
en uppgörelse i godo. När en tvist uppstår 
kan detta förfarande vara en snabb 
lösning för konsumenttvister även när de 
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är tidsbegränsade.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Detta direktiv bör ha företräde 
framför unionslagstiftning som innehåller 
bestämmelser som syftar till att uppmuntra 
inrättande av alternativa tvistlösningsorgan 
i en viss sektor. Om det i sektorsspecifik 
lagstiftning föreskrivs att sådana organ 
ska inrättas, bör detta direktiv ha företräde 
endast om den lagstiftningen inte 
säkerställer åtminstone likvärdigt 
konsumentskydd.

(10) Om någon av bestämmelserna i detta 
direktiv strider mot en bestämmelse i en 
annan unionsakt som reglerar specifika 
näringsgrenar ska bestämmelsen i den 
andra unionsakten ha företräde och 
tillämpas på de specifika näringsgrenar 
som den gäller. Om bestämmelsen syftar 
till att främja inrättandet av alternativa 
tvistlösningsorgan för en viss näringsgren 
bör dock relevanta bestämmelser i detta 
direktiv ha företräde och tillämpas.

Or. en

Motivering

Det skulle vara svårt att införa ett krav för att jämföra den konsumentskyddsnivå som 
säkerställs i olika EU-lagar. Dessutom skulle detta direktiv gälla före specifika bestämmelser 
i annan EU-lagstiftning, inte lagstiftningen i sin helhet.

Ändringsförslag 145
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 10 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att underlätta tillämpningen av 
detta direktiv uppmanas kommissionen att 
i nära samarbete med medlemsstaterna 
utarbeta riktlinjer för förhållandet mellan 
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detta direktiv och den övriga 
unionslagstiftningen.

Or. el

Ändringsförslag 146
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det finns stora skillnader mellan de 
alternativa tvistlösningsorganen inom 
unionen och även inom medlemsstaterna. 
Detta direktiv bör omfatta alla organ som 
är varaktigt inrättade och erbjuder 
tvistlösning genom ett alternativt 
tvistlösningsförfarande. Ett 
skiljeförfarande som utanför ramen för ett 
alternativt tvistlösningsorgan inrättas 
specifikt för en enda tvist mellan en 
konsument och en näringsidkare bör inte 
anses vara ett alternativt 
tvistlösningsförfarande.

(11) Det finns stora skillnader mellan de 
alternativa tvistlösningsorganen inom 
unionen och även inom medlemsstaterna. 
Detta direktiv bör omfatta alla organ som 
är varaktigt inrättade för tvistlösning 
mellan en konsument och en 
näringsidkare och som finns i en 
förteckning i enlighet med artikel 17.2 i 
detta direktiv. Ett skiljeförfarande som 
utanför ramen för ett alternativt 
tvistlösningsorgan inrättas specifikt för en 
enda tvist mellan en konsument och en 
näringsidkare bör inte anses vara ett 
alternativt tvistlösningsförfarande.

Or. en

Motivering

Alternativa tvistlösningsorgan som inte önskar bli alternativa tvistlösningsorgan enligt detta 
direktiv bör inte påverkas av direktivets bestämmelser.

Ändringsförslag 147
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta direktiv bör inte gälla för (12) Detta direktiv bör inte gälla för 
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förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren eller för förfaranden inför 
sådana system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren. Det bör inte heller gälla
för direkta förhandlingar mellan parterna. 
Det bör dessutom inte gälla för försök av 
en domare att lösa en tvist under ett 
rättsligt förfarande rörande tvisten i fråga.

förfaranden inför sådana system för 
hantering av konsumentklagomål som 
drivs av näringsidkaren eller för direkta 
förhandlingar mellan parterna. Det bör 
dessutom inte gälla för försök av en 
domare att lösa en tvist under ett rättsligt 
förfarande rörande tvisten i fråga.

Or. fr

Ändringsförslag 148
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren eller för förfaranden inför 
sådana system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren. Det bör inte heller gälla
för direkta förhandlingar mellan parterna. 
Det bör dessutom inte gälla för försök av 
en domare att lösa en tvist under ett 
rättsligt förfarande rörande tvisten i fråga.

(12) Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför sådana system för 
hantering av konsumentklagomål som 
drivs av näringsidkaren eller för direkta 
förhandlingar mellan parterna. Det bör 
dessutom inte gälla för försök av en 
domare att lösa en tvist under ett rättsligt 
förfarande rörande tvisten i fråga.

Or. en

Motivering

Medling som tillhandahålls av näringsidkare eller internmedlare ska inte uteslutas eftersom 
den utgör en viktig del av alternativa tvistlösningsmekanismer. Rekommendation 98/257/EG 
uteslöt inte sådan typ av medling om vissa villkor uppfylldes. Internmedling kan tillföra ett 
värde till tvistlösningar utanför domstolar eftersom det säkrar teknisk/”ute på fältet-kunskap" 
och tillåter utveckling av närhetsmedling som är värdefullt för parterna.
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Ändringsförslag 149
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför tvistlösningsorgan där de 
fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren eller för förfaranden inför 
sådana system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren. Det bör inte heller gälla
för direkta förhandlingar mellan parterna. 
Det bör dessutom inte gälla för försök av 
en domare att lösa en tvist under ett 
rättsligt förfarande rörande tvisten i fråga.

(12) Detta direktiv bör gälla för 
förfaranden inför tvistlösningsorgan där de 
fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren förutsatt att de specifika 
kraven på oavhängighet och opartiskhet 
fullständigt efterlevs. Detta direktiv bör 
inte gälla för förfaranden inför sådana 
system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller för direkta 
förhandlingar mellan parterna. Det bör 
dessutom inte gälla för försök av en 
domare att lösa en tvist under ett rättsligt 
förfarande rörande tvisten i fråga.

Or. en

Motivering

Med tanke på förekomsten i EU av välfungerande och effektiva alternativa tvistlösningssystem 
i vilka ansvarig fysisk person enbart är anställd av näringsidkaren, i tillägg till direktivets 
tydliga mål att bygga på de befintliga alternativa tvistlösningsorganen, är det lämpligt att 
utvidga tillämpningsområdet till sådana alternativa tvistlösningssystem, under förutsättning 
att de respekterar kraven på oavhängighet och opartiskhet som ska fastställas i direktivet.

Ändringsförslag 150
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför tvistlösningsorgan där de 
fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 

(12) Detta direktiv bör gälla för 
förfaranden inför tvistlösningsorgan där de 
fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
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näringsidkaren eller för förfaranden inför 
sådana system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren. Det bör inte heller gälla
för direkta förhandlingar mellan parterna. 
Det bör dessutom inte gälla för försök av 
en domare att lösa en tvist under ett 
rättsligt förfarande rörande tvisten i fråga.

näringsidkaren förutsatt att kraven i 
kapitel II i detta direktiv fullständigt 
efterlevs. Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför sådana system för 
hantering av konsumentklagomål som 
drivs av näringsidkaren eller för direkta 
förhandlingar mellan parterna. Det bör 
dessutom inte gälla för försök av en 
domare att lösa en tvist under ett rättsligt 
förfarande rörande tvisten i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 151
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren eller för förfaranden inför 
sådana system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren. Det bör inte heller gälla för 
direkta förhandlingar mellan parterna. Det 
bör dessutom inte gälla för försök av en 
domare att lösa en tvist under ett rättsligt 
förfarande rörande tvisten i fråga.

(12) Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför sådana system för 
hantering av konsumentklagomål som 
drivs av näringsidkaren. Det bör inte heller 
gälla för direkta förhandlingar mellan 
parterna. Det bör dessutom inte gälla för 
försök av en domare att lösa en tvist under 
ett rättsligt förfarande rörande tvisten i 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Detta direktiv bör inte gälla för 
försäljning av varor eller för 
tillhandahållande av tjänster som utförs i 
form av tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse och därmed utgör 
myndighetsutövning. Detta gäller 
exempelvis för tjänster inom 
vattenförsörjning, 
avloppsvattenförvaltning och 
avfallshantering, i den mån dessa är 
rättsligt reglerade som tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse i en medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 153
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren såvida inte ett antal 
villkor uppfylls som ska garantera att den 
fysiska personen som ansvarar för 
tvistlösningen är oavhängig och opartisk i 
tillräckligt stor utsträckning.

Or. en

Motivering

Medling som tillhandahålls av näringsidkare eller internmedlare ska inte uteslutas eftersom 
den utgör en viktig del av alternativa tvistlösningsmekanismer. Rekommendation 98/257/EG 
uteslöt inte sådan typ av medling om vissa villkor uppfylldes. Internmedling kan tillföra ett 
värde till tvistlösningar utanför domstolar eftersom det säkrar teknisk/”ute på fältet-kunskap" 
och tillåter utveckling av närhetsmedling som är värdefullt för parterna.
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Ändringsförslag 154
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda eller får 
ersättning enbart av näringsidkaren eller 
en branschorganisation, under 
förutsättning att, förutom om dessa organ 
inte fungerar på ett sätt som uppfyller 
kraven som fastställs i kapitel II i detta 
direktiv, dessa fysiska personer uppfyller 
de särskilda villkor som anges i artikel 
6.2a i föreliggande direktiv. I detta 
avseende bör det berörda 
tvistlösningsorganet genomgå en 
utvärdering minst en gång per år som 
genomförs av den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där organet är etablerat 
för att fastställa att det verkligen uppfyller 
dessa två villkor.

Or. fr

Ändringsförslag 155
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13)Medlemsstaterna bör se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv. Medlemsstaterna bör kunna 
fullgöra denna skyldighet genom att 

(13) Medlemsstaterna bör se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv och som har anmälts till 
kommissionen i enlighet med artikel 17.2 i 
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utnyttja befintliga alternativa 
tvistlösningsorgan och vid behov anpassa 
deras behörighetsområde eller genom att 
föreskriva inrättandet av nya alternativa 
tvistlösningsorgan. Detta direktiv bör inte 
ålägga medlemsstaterna att inrätta ett 
särskilt alternativt tvistlösningsorgan i 
varje detaljhandelssektor. Medlemsstaterna 
bör ha möjlighet att föreskriva att det ska 
inrättas ett organ som behandlar tvister för 
vars lösning inget specifikt organ är 
behörigt.

detta direktiv. Medlemsstaterna bör kunna 
fullgöra denna skyldighet genom att 
utnyttja befintliga alternativa 
tvistlösningsorgan och vid behov anpassa 
deras behörighetsområde eller genom att 
föreskriva inrättandet av nya alternativa 
tvistlösningsorgan. Detta direktiv bör inte 
ålägga medlemsstaterna att inrätta ett 
särskilt alternativt tvistlösningsorgan i 
varje detaljhandelssektor. Medlemsstaterna 
bör ha möjlighet att föreskriva att det ska 
inrättas ett organ som behandlar tvister för 
vars lösning inget specifikt organ är 
behörigt.

Or. en

Motivering

Alla alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller kriterierna i detta förslag till direktiv måste 
anmälas av den nationella behöriga myndigheten till kommissionen i enlighet med 
artikel 17.2 i förslaget till direktivet.

Ändringsförslag 156
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaterna bör se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv. Medlemsstaterna bör kunna 
fullgöra denna skyldighet genom att 
utnyttja befintliga alternativa 
tvistlösningsorgan och vid behov anpassa 
deras behörighetsområde eller genom att 
föreskriva inrättandet av nya alternativa 
tvistlösningsorgan. Detta direktiv bör inte 
ålägga medlemsstaterna att inrätta ett 
särskilt alternativt tvistlösningsorgan i 
varje detaljhandelssektor. Medlemsstaterna 
bör ha möjlighet att föreskriva att det ska 

(13) Medlemsstater bör underlätta för 
näringslivs- och 
konsumentorganisationer att inrätta 
alternativa tvistlösningsorgan eller anpassa
behörighetsområdet för befintliga, 
välfungerande alternativa 
tvistlösningsorgans som uppfyller 
kvalitetskraven i detta direktiv. Detta 
direktiv bör inte ålägga medlemsstaterna 
att inrätta ett särskilt alternativt 
tvistlösningsorgan i varje 
detaljhandelssektor. Medlemsstaterna bör 
ha möjlighet att föreskriva att det ska 
inrättas ett organ som behandlar 
gränsöverskridande tvister för vars lösning 
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inrättas ett organ som behandlar tvister för 
vars lösning inget specifikt organ är 
behörigt.

inget specifikt organ är behörigt.

Or. en

Ändringsförslag 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaterna bör se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv. Medlemsstaterna bör kunna 
fullgöra denna skyldighet genom att 
utnyttja befintliga alternativa 
tvistlösningsorgan och vid behov anpassa 
deras behörighetsområde eller genom att 
föreskriva inrättandet av nya alternativa 
tvistlösningsorgan. Detta direktiv bör inte 
ålägga medlemsstaterna att inrätta ett 
särskilt alternativt tvistlösningsorgan i 
varje detaljhandelssektor. Medlemsstaterna 
bör ha möjlighet att föreskriva att det ska 
inrättas ett organ som behandlar tvister för 
vars lösning inget specifikt organ är 
behörigt.

(13) Medlemsstaterna bör se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv hänskjuts
till ett alternativt tvistlösningsorgan som 
uppfyller kraven i detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör kunna fullgöra denna 
skyldighet genom att utnyttja befintliga 
alternativa tvistlösningsorgan och vid
behov anpassa deras behörighetsområde 
eller genom att föreskriva inrättandet av 
nya alternativa tvistlösningsorgan. Detta 
direktiv bör inte ålägga medlemsstaterna 
att inrätta ett särskilt alternativt 
tvistlösningsorgan i varje 
detaljhandelssektor. Medlemsstaterna bör 
ha möjlighet att föreskriva att det ska 
inrättas ett organ som behandlar tvister för 
vars lösning inget specifikt organ är 
behörigt.

Or. it

Motivering

I överensstämmelse med de positiva erfarenheterna i vissa medlemsstater bör ett effektivt 
alternativt tvistlösningssystem grundas på ett obligatoriskt försök till förlikning innan man 
vänder sig till ordinarie domstolar.

Ändringsförslag 158
Louis Grech
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Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaterna bör se till att tvister
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv. Medlemsstaterna bör kunna 
fullgöra denna skyldighet genom att 
utnyttja befintliga alternativa 
tvistlösningsorgan och vid behov anpassa 
deras behörighetsområde eller genom att 
föreskriva inrättandet av nya alternativa 
tvistlösningsorgan. Detta direktiv bör inte 
ålägga medlemsstaterna att inrätta ett 
särskilt alternativt tvistlösningsorgan i 
varje detaljhandelssektor. Medlemsstaterna 
bör ha möjlighet att föreskriva att det ska 
inrättas ett organ som behandlar tvister för 
vars lösning inget specifikt organ är 
behörigt.

(13) Medlemsstaterna bör se till att
avtalstvister som omfattas av detta direktiv 
kan hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller 
kvalitetskriterierna i detta direktiv. 
Medlemsstaterna skulle också kunna 
fullgöra denna skyldighet genom att 
vidareutveckla befintliga välfungerande
alternativa tvistlösningsorgan och vid 
behov anpassa deras behörighetsområde i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv eller genom att föreskriva 
inrättandet av nya alternativa 
tvistlösningsorgan Detta direktiv bör inte 
ålägga medlemsstaterna att inrätta ett 
särskilt alternativt tvistlösningsorgan i 
varje detaljhandelssektor. Medlemsstaterna 
bör föreskriva att det ska inrättas ett organ 
som behandlar tvister för vars lösning inget 
specifikt organ är behörigt för att 
säkerställa full tillgång till alternativa 
tvistlösningsorgan i alla medlemsstater, 
oavsett geografisk placering.

Or. en

Ändringsförslag 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Detta direktiv bör inte hindra 
näringsidkare som är etablerade i en 
medlemsstat från att omfattas av ett 
alternativt tvistlösningsorgan i en annan 
medlemsstat. Medlemsstaterna bör 
uppmuntra utvecklingen av sådana organ.

(14) Detta direktiv bör inte hindra 
näringsidkare som är etablerade i en 
medlemsstat från att omfattas av ett 
alternativt tvistlösningsorgan i en annan 
medlemsstat. Medlemsstaterna bör stödja
utvecklingen av sådana organ. Alternativa 
tvistlösningsorgan bör dock finansiera sig 
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själva, exempelvis genom donationer, 
medlemsavgifter, mindre avgifter för 
erbjudna tjänster och sammanslagning av 
flera organ och medlemmar. Finansiering 
genom medlemsstaterna bör komma i 
sista hand.

Or. de

Motivering

De alternativa tvistlösningsorganen finns till för att lösa tvister som uppstår på grund av 
ekonomisk verksamhet. De bör principiellt inte finansieras av staten och därigenom 
skattebetalare som inte har någonting med de enskilda privata tvisterna att göra.

Ändringsförslag 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Detta direktiv bör inte hindra 
medlemsstaterna från att bibehålla eller 
införa alternativa 
tvistlösningsförfaranden för gemensam 
behandling av identiska eller liknande 
tvister mellan en näringsidkare och flera 
konsumenter. Sådana förfaranden kan 
betraktas som ett första steg mot 
vidareutvecklingen av kollektiva 
alternativa tvistlösningsförfaranden i 
unionen.

utgår

Or. de

Motivering

Vi bör inte föreskriva vilka ytterligare rättigheter medlemsstaterna har.

Ändringsförslag 161
Ashley Fox
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Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Detta direktiv bör inte hindra 
medlemsstaterna från att bibehålla eller 
införa alternativa tvistlösningsförfaranden 
för gemensam behandling av identiska eller 
liknande tvister mellan en näringsidkare 
och flera konsumenter. Sådana 
förfaranden kan betraktas som ett första 
steg mot vidareutvecklingen av kollektiva
alternativa tvistlösningsförfaranden i 
unionen.

(15) Detta direktiv bör inte hindra 
medlemsstaterna från att bibehålla eller 
införa alternativa tvistlösningsförfaranden 
för gemensam behandling av identiska eller 
liknande tvister mellan en näringsidkare 
och flera konsumenter. Utförliga 
konsekvensbedömningar måste göras av 
kollektiv reglering av tvister utanför 
domstol innan de föreslås på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Sekretess och privatsfär bör 
garanteras under hela det alternativa 
tvistlösningsförfarandet. I den mån 
exemplariska beslut offentliggörs bör 
parternas namn och eventuella 
hänvisningar avidentifieras, såvida inte 
båda parterna har gett sitt uttryckliga 
medgivande.

Or. de

Motivering

Även här ska uppgiftsskyddet beaktas.

Ändringsförslag 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Alternativa tvistlösningsorgans 
opartiskhet och integritet är mycket viktig 
när det gäller att bygga upp förtroende 
hos europeiska medborgare för att 
alternativa tvistlösningsmekanismer 
kommer att erbjuda dem ett rättvist och 
oavhängigt resultat.

Or. en

Ändringsförslag 164
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna
påverka deras inställning till tvisten. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar inte förekommer när de 
alternativa tvistlösningsorganen finansieras 
av en av parterna i tvisten eller av en 
organisation där en av parterna är medlem.

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska och oberoende om de 
inte kan utsättas för påtryckningar som 
skulle kunna påverka deras inställning till 
tvisten. Man måste särskilt säkerställa att 
sådana påtryckningar inte förekommer när 
de alternativa tvistlösningsorganen 
finansieras av en av parterna i tvisten eller 
av en organisation där en av parterna är 
medlem. Dessutom bör särskilda villkor 
gälla för fysiska personer som ansvarar 
för den alternativa tvistlösningen som är 
anställda eller får ersättning enbart av 
näringsidkaren eller en 
branschorganisation.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen
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Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna 
påverka deras inställning till tvisten. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar inte förekommer när de 
alternativa tvistlösningsorganen finansieras 
av en av parterna i tvisten eller av en 
organisation där en av parterna är medlem.

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna 
påverka deras inställning till tvisten. 
Sådana påtryckningar bör dock inte 
betraktas som automatiska enbart av den 
anledningen att den fysiska person som 
ansvarar för tvistlösningen delvis 
samfinansieras av en av parterna. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar emellertid inte förekommer 
när de alternativa tvistlösningsorganen 
enbart finansieras av en av parterna i 
tvisten eller enbart av en organisation där 
en av parterna är medlem.

Or. de

Ändringsförslag 166
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna 
påverka deras inställning till tvisten. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar inte förekommer när de 
alternativa tvistlösningsorganen finansieras 
av en av parterna i tvisten eller av en 
organisation där en av parterna är medlem.

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna 
påverka deras inställning till tvisten. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar inte förekommer när de 
alternativa tvistlösningsorganen finansieras 
av en av parterna i tvisten eller av en 
organisation där en av parterna är medlem 
inför sådana system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren. Särskilda krav bör 
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fastställas för alternativa 
tvistlösningssystem där de fysiska 
personer som ansvarar för tvistlösningen 
är anställda enbart av näringsidkaren.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa särskilda krav för alternativa tvistlösningssystem där de 
fysiska personer som ansvarar för tvistlösningen är anställda enbart av näringsidkaren för att 
säkerställa att principerna om opartiskhet och oavhängighet följs.

Ändringsförslag 167
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna 
påverka deras inställning till tvisten. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar inte förekommer när de 
alternativa tvistlösningsorganen finansieras 
av en av parterna i tvisten eller av en 
organisation där en av parterna är medlem.

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna 
påverka deras inställning till tvisten. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar inte förekommer när de 
alternativa tvistlösningsorganen finansieras 
av en av parterna i tvisten eller av en 
organisation där en av parterna är medlem.
Förfaranden där den fysiska person som 
ansvarar för tvistlösningen är anställd av 
eller får någon form av ersättning av 
näringsidkaren bör inte anses som 
alternativa tvistlösningsförfaranden i den 
mening som avses i detta direktiv och ska 
därför undantas från 
tillämpningsområdet för detta direktiv. 
Detta direktiv bör dock inte påverka 
näringslivsorganisationers eller 
branschföreningars möjlighet att 
finansiera ett alternativ 
tvistlösningsorgan.

Or. en
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Ändringsförslag 168
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna 
påverka deras inställning till tvisten. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar inte förekommer när de 
alternativa tvistlösningsorganen finansieras 
av en av parterna i tvisten eller av en 
organisation där en av parterna är medlem.

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna 
påverka deras inställning till tvisten. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar inte förekommer när de 
alternativa tvistlösningsorganen finansieras 
av en av parterna i tvisten eller av en 
organisation där en av parterna är medlem.
För att säkerställa att det inte föreligger 
någon intressekonflikt bör fysiska 
personer med ansvar för alternativ 
tvistlösning uppge alla omständigheter 
som kan begränsa deras oberoende eller 
ge upphov till en intressekonflikt. 
Särskilda krav bör gälla för personer som 
är exklusivt anställda av näringsidkaren.

Or. en

Ändringsförslag 169
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17 a) Det är nödvändigt för att alternativ 
tvistlösning ska bli framgångsrik, särskilt 
för att säkerställa det nödvändiga 
förtroendet för de alternativa 
tvistlösningsförfarandena, att de fysiska 
personer som ansvarar för den alternativa 
tvistlösningen innehar den nödvändiga 
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sakkunskapen. Därför bör specifika 
utbildningssystem erbjudas i samarbete 
mellan medlemsstaterna och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 170
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att trygga öppenhet i fråga om 
alternativa tvistlösningsorgan och 
alternativa tvistlösningsförfaranden måste 
parterna få all den information de behöver 
för att fatta ett välgrundat beslut innan de 
inleder ett alternativt 
tvistlösningsförfarande.

(18) Med förbehåll för nationell 
lagstiftning som gör näringsidkarnas 
medverkan i alternativa 
tvistlösningsförfaranden obligatorisk, 
måste parterna i syfte att trygga öppenhet i 
fråga om alternativa tvistlösningsorgan och 
alternativa tvistlösningsförfaranden få all 
den information de behöver för att fatta ett 
välgrundat beslut innan de inleder ett 
alternativt tvistlösningsförfarande.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater existerar obligatoriska alternativa tvistlösningssystem som under vissa 
omständigheter kräver att näringsidkare deltar i alternativa tvistlösningsförfaranden.

Ändringsförslag 171
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara effektiva. De bör vara enkla och 
snabba och i allmänhet inte vara längre än 

19. Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara effektiva. De bör vara enkla och 
snabba och i allmänhet inte vara längre än 
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90 dagar. Det alternativa 
tvistlösningsorganet bör kunna förlänga 
denna frist om det är nödvändigt med 
hänsyn till tvistens komplexitet.

90 kalenderdagar från och med 
mottagningsdatumet för den fullständiga 
klagomålsakten hos det alternativa 
tvistlösningsorganet. Det alternativa 
tvistlösningsorganet bör kunna förlänga 
denna frist om det är nödvändigt med 
hänsyn till tvistens komplexitet.

Or. fr

Ändringsförslag 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara effektiva. De bör vara enkla och 
snabba och i allmänhet inte vara längre än 
90 dagar. Det alternativa 
tvistlösningsorganet bör kunna förlänga 
denna frist om det är nödvändigt med 
hänsyn till tvistens komplexitet.

(19) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara effektiva. De bör vara enkla och 
snabba och i allmänhet inte vara längre än 
90 kalenderdagar från den dag då 
klagomålet togs emot av det alternativa
tvistlösningsorganet till dess att organet 
har föreslagit en lösning. I mycket 
komplexa tvister bör de alternativa 
tvistlösningsorganen undantagsvis kunna 
förlänga denna frist för att utföra en 
objektiv granskning av särskilda aspekter 
av respektive fall.

Or. de

Ändringsförslag 173
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara effektiva. De bör vara enkla och 
snabba och i allmänhet inte vara längre än 

(19) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara effektiva. De bör vara enkla och 
snabba och i allmänhet inte vara längre än 
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90 dagar. Det alternativa 
tvistlösningsorganet bör kunna förlänga 
denna frist om det är nödvändigt med 
hänsyn till tvistens komplexitet.

90 dagar. Det alternativa 
tvistlösningsorganet bör kunna förlänga 
denna frist om det är nödvändigt med 
hänsyn till tvistens komplexitet eller på 
andra välmotiverade grunder.

Or. en

Motivering

Detta förslag syftar till att tillåta alternativa tvistlösningsorgan att förlänga tidsfristen för att 
säkerställa att konsumenter får ett resultat av hög kvalitet och inte bara ett snabbt resultat.

Ändringsförslag 174
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 19 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Konsumenterna kan inte alltid 
utnyttja möjligheten att lösa tvister med 
uppgörelser i godo, antingen för att de 
inte känner till de alternativa 
tvistlösningsorganen eller helt enkelt för 
att de inte vill. Det kan även hända att 
vissa lagstridiga eller vilseledande 
affärsmetoder är systematiska och sker i 
det fördolda och att de kan påverka ett 
stort antal konsumenter på ett mycket 
negativt sätt utan att dessa metoder 
anmäls och åtgärdas. I denna typ av fall 
är det önskvärt att alternativa 
tvistlösningsorgan ska ha rätt att ta beslut 
om att inleda undersökningar utifrån sin 
erfarenhet av affärsmetoder även när det 
inte först har inkommit några 
anmälningar från konsumenter men där 
man har välgrundade misstankar eller 
bevis för att metoderna utgör en väsentlig 
kränkning av konsumenträttigheterna och 
där man därför anser att de behöver 
uppmärksammas. Det alternativa 
tvistlösningsorganet bör även ha 
möjlighet att informera allmänheten om 
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slutsatserna från dessa undersökningar 
liksom att utfärda offentliga 
rekommendationer till näringsidkarna för 
att få dessa att bättra sig och upphöra 
med sina överträdelser.

Or. el

Motivering

Även om det inte inkommer några anmälningar bör de alternativa tvistlösningsorganen ges 
möjlighet att fatta beslut om att inleda undersökningar kring affärsmetoder i de fall då det 
finns bevis på att dessa är lagstridiga eller vilseledande och när de väsentligen kränker ett 
stort antal konsumenters rättigheter. De alternativa tvistlösningsorganen bör underrätta 
allmänheten om slutsatserna från dessa undersökningar och rikta offentliga 
rekommendationer mot näringsidkare i syfte att få dessa att bättra sig och upphöra med sina 
överträdelser.

Ändringsförslag 175
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna
eller kosta tämligen lite, så att de har råd 
att använda sig av sådana förfaranden.

20. Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna.

Or. fr

Ändringsförslag 176
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna 
eller kosta tämligen lite, så att de har råd 

(20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna
eller kosta tämligen lite, så att parterna har 
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att använda sig av sådana förfaranden. råd att använda sig av sådana förfaranden.
I slutet av förfarandet bör den segrande 
parten få ersättning av den förlorande 
parten för de kostnader som uppstått i 
samband med att det alternativa 
tvistlösningsförfarandet inletts.

Or. de

Ändringsförslag 177
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna 
eller kosta tämligen lite, så att de har råd 
att använda sig av sådana förfaranden.

Alternativa tvistlösningsförfaranden bör 
vara kostnadsfria för konsumenterna så att 
de har råd att använda sig av sådana 
förfaranden. Medlemsstaterna ska fastslå 
en lämplig form för 
näringslivsfinansiering för alternativa 
tvistlösningsförfaranden inom deras 
jurisdiktion.

Or. en

Motivering

Om alternativa tvistlösningsförfaranden förknippas med kostnader kommer detta att 
avskräcka konsumenter från att utnyttja dem. Förfaranderegler om bagatellartade eller 
förargelseväckande klagomål kommer att inskränka klagomålen till sådana som är 
nödvändiga. I det rådande ekonomiska klimatet måste det stå klart att skattebetalarna inte ska 
finansiera alternativa tvistlösningsförfaranden, utan att detta måste vara näringslivets 
ansvar.

Ändringsförslag 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna 
eller kosta tämligen lite, så att de har råd 
att använda sig av sådana förfaranden.

(20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna 
eller näringsidkarna eller kosta tämligen 
lite och åtminstone vara enkelt mätbara, 
så att de har råd att använda sig av sådana 
förfaranden.

Or. it

Motivering

I syfte att uppnå större tillgänglighet och öppenhet måste förfarandekostnaderna vara tydligt 
och enkelt mätbara för konsumenten eller näringsidkaren innan han eller hon inleder ett 
förfarande.

Ändringsförslag 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna 
eller kosta tämligen lite, så att de har råd 
att använda sig av sådana förfaranden.

(20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna 
eller näringsidkarna eller kosta tämligen 
lite och åtminstone vara enkelt mätbara, 
så att de har råd att använda sig av sådana 
förfaranden.

Or. it

Motivering

I syfte att uppnå större tillgänglighet och öppenhet måste förfarandekostnaderna vara tydligt 
och enkelt mätbara för konsumenten eller näringsidkaren innan han eller hon inleder ett 
förfarande.

Ändringsförslag 179
Louis Grech
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna 
eller kosta tämligen lite, så att de har råd 
att använda sig av sådana förfaranden.

20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna.
Om kostnader tillämpas bör de vara 
rimliga, proportionella och måttliga så att 
konsumenterna har råd och möjlighet att 
använda sig av de alternativa 
tvistlösningsförfarandena samt att 
förfarandena framstår som attraktiva.

Or. en

Ändringsförslag 180
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna 
eller kosta tämligen lite, så att de har råd 
att använda sig av sådana förfaranden.

(20) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara kostnadsfria för konsumenterna 
eller kosta tämligen lite, så att de har råd 
att använda sig av sådana förfaranden. Om 
kostnader tillämpas bör de vara rimliga, 
proportionella och måttliga så att 
konsumenterna har råd och möjlighet att 
använda sig av de alternativa 
tvistlösningsförfarandena samt att 
förfarandena framstår som attraktiva. 
Detta bör inte begränsa redan verksamma 
tvistlösningsorganisationers möjlighet att 
ta ut en avgift från företag för sina 
tjänster på i enskilda fall eller genom en 
branschövergripande avgift.

Or. en
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Ändringsförslag 181
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara rättvisa, så att parterna i en tvist 
till fullo känner till sina rättigheter och är 
medvetna om följderna av sina val inom 
ramen för ett sådant förfarande.

(21) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara rättvisa, så att parterna i en tvist 
till fullo känner till sina rättigheter och är 
medvetna om följderna av sina val inom 
ramen för ett sådant förfarande. De 
alternativa tvistlösningsorganen bör 
upplysa konsumenter om deras rättigheter 
enligt lag innan konsumenterna måste 
välja huruvida de samtycker till lösningen 
som tvistlösningsorganet föreslår eller 
ålägger. Båda parterna bör också ha 
möjlighet att lämna in information och 
bevisning utan att deras fysiska närvaro 
krävs.

Or. en

Ändringsförslag 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Ett avtal mellan en konsument och 
en näringsidkare om att lämna in 
klagomål till ett alternativt 
tvistlösningsorgan ska inte frånta 
konsumenten eller näringsidkaren rätten 
att väcka talan vid domstol för att få 
tvisten löst. I fråga om alternativa 
tvistlösningsorgan som föreskriver 
lösningar, ska lösningarna endast vara 
bindande för parterna om de på förhand 
blev informerade om lösningarnas 
bindande verkan och om parterna 
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uttryckligen godkände detta.

Or. en

Ändringsförslag 183
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Ett avtal mellan en konsument och 
en näringsidkare om att lämna in 
klagomål till ett alternativt 
tvistlösningsorgan ska inte vara bindande 
för konsumenten om det slutits innan 
tvisten uppkom och om det fråntar 
konsumenten rätten att väcka talan vid 
domstol för att få tvisten löst. När det 
gäller alternativa tvistlösningsorgan som 
ålägger lösningar ska det beslut som 
fattas av det alternativa 
tvistlösningsorganet bara vara bindande 
för parterna om de underrättats om dess 
bindande karaktär i förväg och de gett sitt 
specifika samtycke till detta, med 
undantag för när nationell lagstiftning 
föreskriver att lösningarna endast ska 
vara bindande för näringsidkaren.

Or. en

Ändringsförslag 184
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21 a) För att uppfylla den erkända 
frihetsprincipen bör resultatet av 
alternativa tvistlösningsförfaranden inte 
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vara bindande för parterna om de inte har 
upplysts innan förfarandet inleds om 
resultatets bindande karaktär och 
uttryckligen säger att de samtycker till 
den. Detta påverkar dock inte 
tillämpningen av nationell lagstiftning 
som gör alternativa tvistlösningsorgans 
lösningar bindande för näringsidkaren.

Or. en

Ändringsförslag 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Uppmanar kommissionen att 
utveckla nätverket av europeiska 
konsumentcentrum så att det får rättslig 
befogenhet på området för alternativ 
tvistlösning och särskilt i 
gränsöverskridande tvister.

Or. en

Ändringsförslag 186
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21a. Europeiska kommissionen bör vid 
behov tillhandahålla de medel som behövs 
för konsumentprogrammet för 2014-2020 
för att finansiera upprättandet av nya 
organ och att göra medel tillgängliga för 
att utbilda medlare eller annan 
stödpersonal och tillhandahålla 
information och hjälp i synnerhet till 
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konsumenter. Det är lämpligt att 
organisera de befintliga resurserna och 
kontaktpunkterna på ett mer effektivt sätt 
för att tillhandahålla informationen till 
medborgarna.

Or. fr

Ändringsförslag 187
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 21 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Eftersom företagens samhällsansvar 
(CSR), samhällspåverkan och 
trovärdighet får allt större betydelse kan 
det vara mer negativt för företagen om 
allmänheten får kännedom om deras 
lagstridiga och vilseledande affärsmetoder 
än om de ges ekonomiska påföljder. 
Möjligheten för alternativa 
tvistlösningsorgan att publicera de 
rekommenderade lösningarna som lett till 
mer tillfredsställande lösningar av tvister 
kan för de näringsidkare som systematiskt 
vägrar att rätta sig efter dem utgöra ett 
viktigt påtryckningsmedel för att å ena 
sidan öka deras vilja att lösa tvister genom 
att göra upp i godo och å andra sidan 
förhindra att liknande uppförande 
upprepas i framtiden, samtidigt som 
konsumenternas intressen tillvaratas.

Or. el

Motivering

Företagens samhällsansvar (CSR) liksom deras trovärdighet är faktorer som i dag blir 
alltmer betydelsefulla, och dessa faktorer har en betydande inverkan på marknaden. Därför 
kan möjligheten för alternativa tvistlösningsorgan att publicera sina rekommenderade 
lösningar verka avskräckande på näringsidkare som inte accepterar dem, och som vägrar att 
rätta sig efter dem, både när det gäller att lösa tvister och när det gäller att förhindra att 
samma beteende upprepas i framtiden.
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Ändringsförslag 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) I fråga om alternativa
tvistlösningsorgan som ålägger lösningar 
ska konsumenter erbjudas åtminstone 
samma skydd som erbjuds genom de 
tvingande bestämmelser som gäller enligt 
lagen i den medlemsstat inom vars 
territorium det alternativa 
tvistlösningsorganet har sitt säte samt det 
skydd som erbjuds genom de tvingande 
bestämmelser som gäller enligt lagen i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort.

Or. en

Ändringsförslag 189
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) I fråga om alternativa 
tvistlösningsorgan som ålägger 
konsumenter lösningar ska 
konsumenterna erbjudas åtminstone 
samma skydd som erbjuds genom de 
tvingande bestämmelser som gäller enligt 
lagen i den medlemsstat inom vars 
territorium det alternativa 
tvistlösningsorganet har sitt säte. I 
händelse av gränsöverskridande tvister 
ska den lösning som åläggs av det 
alternativa tvistlösningsorganet inte leda 
till att konsumenten fråntas det skydd som 
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erbjuds genom de tvingande bestämmelser 
som gäller enligt lagen i den medlemsstat 
där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort.

Or. en

Ändringsförslag 190
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Sekretess i alternativa 
tvistlösningsförfaranden är viktigt och 
detta direktiv bör därför innehålla en 
minsta grad av förenlighet hos 
civilrättsliga förfaranden med hänsyn till 
hur sekretessen i alternativa 
tvistlösningsförfaranden ska skyddas i 
senare civil- och handelsrättsliga 
domstols- eller skiljeförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 191
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) För att tillgodose både 
konsumenternas behov av att ha tillgång 
till alternativa tvistlösningsförfaranden 
och näringsidkarnas behov av skydd mot 
lagstridiga och ogrundade anklagelser är 
det nödvändigt att dessa anklagelser 
överlämnas till alternativa 
tvistlösningsorgan i en god anda, vilket 
innebär följande: a) I 
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förfarandehänseende bör konsumenterna 
tillsammans med anmälan inlämna 
tillräckliga bevisunderlag som ligger till 
grund för aktuell tvist. b) I moraliskt 
hänseende bör näringsidkarna informeras 
om anklagelserna som riktas mot dem, 
och de bör ha möjlighet att yttra sig inom 
ramen för ett internt förfarande för 
behandling av anklagelser innan 
anmälan lämnas in till det alternativa 
tvistlösningsorganet. c) I rättsligt 
hänseende bör en tvist inte kunna 
överlämnas för lösning av det alternativa 
tvistlösningsorganet innan man har 
uttömt alla möjligheter till direkt 
uppgörelse i godo mellan näringsidkaren 
och konsumenten.

Or. el

Ändringsförslag 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c)För att kunna fungera effektivt på 
lång sikt bör alternativa 
tvistlösningsorgan garanteras tillräckliga 
medel för att kunna genomföra sin 
verksamhet. Finansiering genom den 
privata sektorn är att föredra.

Or. en

Ändringsförslag 193
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 21c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) För att uppmuntra parterna att 
använda alternativa 
tvistlösningsförfaranden bör 
medlemsstaterna se till att deras regler om 
talefrister och preskriptionstider inte 
förhindrar parterna att vända sig till 
domstol om deras försök att nå en lösning 
genom ett alternativt 
tvistlösningsförfarande misslyckas. 
Medlemsstaterna bör se till att detta 
resultat uppnås trots att detta direktiv inte 
harmoniserar de nationella reglerna om 
talefrister och preskriptionstider. 
Bestämmelser om talefrister och 
preskriptionstider i internationella 
överenskommelser som har genomförts i 
medlemsstaterna, exempelvis på det 
transporträttsliga området, bör inte 
påverkas av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. När en tvist uppstår måste 
konsumenterna snabbt kunna fastställa 
vilka alternativa tvistlösningsorgan som är 
behöriga att behandla deras klagomål och 
veta om den berörda näringsidkaren 
kommer att medverka i ett förfarande 
inför ett alternativt tvistlösningsorgan. 
Näringsidkarna bör därför ange dessa
uppgifter i sina viktigaste 
handelsdokument och i förekommande fall 
på sina webbplatser. Denna skyldighet bör 
inte påverka tillämpningen av artiklarna 
6.1 t, 7.1 och 8 i Europaparlamentets och 

22. När en tvist uppstår måste 
konsumenterna snabbt kunna fastställa 
vilka alternativa tvistlösningsorgan som är 
behöriga att behandla deras klagomål. 
Näringsidkarna som använder sig av 
alternativa tvistlösningsorgan bör därför 
informera konsumenten om adressen till 
eller webbplatsen för deras alternativa 
tvistlösningsorgan. Dessa uppgifter bör 
offentliggöras på ett tydligt, enkelt och 
förståeligt sätt och de bör vara direkt och 
ständigt tillgängliga på deras webbplats, i 
förekommande fall, i de allmänna 
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rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 
oktober 2011 om konsumenträttigheter. I 
artikel 6.1 t i direktiv 2011/83/EU 
föreskrivs det i fråga om konsumentavtal 
som ingås på distans eller utanför fasta 
affärslokaler att näringsidkaren måste ge 
konsumenten information om möjligheten 
att anlita ett förfarande för klagomål och 
prövning utanför domstol som 
näringsidkaren omfattas av och om 
villkoren för detta innan konsumenten är 
bunden av avtalet. Vid avtal utanför fasta 
affärslokaler måste enligt artikel 7.1 i 
direktiv 2011/83/EU denna information 
lämnas som papperskopia eller, om 
konsumenten samtycker, på ett annat 
varaktigt medium.

kontraktsvillkoren för försäljning av 
varor eller tjänster mellan näringsidkaren 
och konsumenten samt varje gång en 
näringsidkare avslår ett klagomål som har 
lämnats in till denna direkt av en 
konsument. Denna skyldighet bör inte 
påverka tillämpningen av artiklarna 6.1 t, 
7.1 och 8 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 
2011 om konsumenträttigheter. I artikel 6.1 
t i direktiv 2011/83/EU föreskrivs det i 
fråga om konsumentavtal som ingås på 
distans eller utanför fasta affärslokaler att 
näringsidkaren måste ge konsumenten 
information om möjligheten att anlita ett 
förfarande för klagomål och prövning 
utanför domstol som näringsidkaren 
omfattas av och om villkoren för detta 
innan konsumenten är bunden av avtalet. 
Vid avtal utanför fasta affärslokaler måste 
enligt artikel 7.1 i direktiv 2011/83/EU 
denna information lämnas som 
papperskopia eller, om konsumenten 
samtycker, på ett annat varaktigt medium.

Or. fr

Ändringsförslag 195
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) När en tvist uppstår måste 
konsumenterna snabbt kunna fastställa 
vilka alternativa tvistlösningsorgan som är 
behöriga att behandla deras klagomål och 
veta om den berörda näringsidkaren 
kommer att medverka i ett förfarande inför 
ett alternativt tvistlösningsorgan. 
Näringsidkarna bör därför ange dessa 
uppgifter i sina viktigaste 
handelsdokument och i förekommande fall 
på sina webbplatser. Denna skyldighet bör 

(22) När en tvist uppstår måste 
konsumenterna snabbt kunna fastställa 
vilka alternativa tvistlösningsorgan som är 
behöriga att behandla deras klagomål och 
får bekräftelse på att näringsidkaren 
kommer att medverka i ett förfarande inför 
ett alternativt tvistlösningsorgan. 
Näringsidkarna bör därför ange dessa 
uppgifter i sina viktigaste 
handelsdokument och i förekommande fall 
på sina webbplatser. Denna skyldighet bör 
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inte påverka tillämpningen av 
artiklarna 6.1 t, 7.1 och 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter*. I artikel 6.1 t i 
direktiv 2011/83/EU föreskrivs det i fråga 
om konsumentavtal som ingås på distans 
eller utanför fasta affärslokaler att 
näringsidkaren måste ge konsumenten 
information om möjligheten att anlita ett 
förfarande för klagomål och prövning 
utanför domstol som näringsidkaren 
omfattas av och om villkoren för detta 
innan konsumenten är bunden av avtalet. 
Vid avtal utanför fasta affärslokaler måste 
enligt artikel 7.1 i direktiv 2011/83/EU 
denna information lämnas som 
papperskopia eller, om konsumenten 
samtycker, på ett annat varaktigt medium.

inte påverka tillämpningen av 
artiklarna 6.1 t, 7.1 och 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter1. I artikel 6.1 t i 
direktiv 2011/83/EU föreskrivs det i fråga 
om konsumentavtal som ingås på distans 
eller utanför fasta affärslokaler att 
näringsidkaren måste ge konsumenten 
information om möjligheten att anlita ett 
förfarande för klagomål och prövning 
utanför domstol som näringsidkaren 
omfattas av och om villkoren för detta 
innan konsumenten är bunden av avtalet. 
Vid avtal utanför fasta affärslokaler måste 
enligt artikel 7.1 i direktiv 2011/83/EU 
denna information lämnas som 
papperskopia eller, om konsumenten 
samtycker, på ett annat varaktigt medium.

Or. da

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

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Informationsplikten bör inte 
inverka på artiklarna 6.1 t, 7.1 och 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter, artiklarna 183.1.2, 
185.1 och 185.3 l i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/138/EG av den 
25 november 2009 om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II)1

samt artiklarna 3.4 a och 5.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/65/EG av den 23 september 2002 om 
distansförsäljning av finansiella tjänster 

                                               
1 EUT L ..., ..., s. ....
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till konsumenter2.
____________________

1 EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.
2 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.

Or. de

Motivering

Den informationsplikt som avses i skäl 22 för näringsidkare gentemot konsumenter regleras 
inte enbart i direktivet om konsumenters rättigheter. Sektorsspecifika direktiv innehåller 
också bestämmelser om skyldigheter att informera konsumenten om klagomål och prövning 
utanför domstol, till exempel Solvens II-ramdirektivet och direktivet om distansförsäljning av 
finansiella tjänster.

Ändringsförslag 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Enligt detta direktiv är det inte 
obligatoriskt för näringsidkarna att 
medverka i alternativa 
tvistlösningsförfaranden, och resultatet av 
förfarandena är inte bindande för 
näringsidkarna när en konsument lämnat in 
ett klagomål mot dem. Detta direktiv 
påverkar dock inte tillämpningen av 
nationell lagstiftning som gör 
näringsidkarnas medverkan i sådana 
förfaranden obligatorisk eller resultatet av 
förfarandena bindande för näringsidkarna, 
förutsatt att den lagstiftningen inte hindrar 
parterna från att utöva sin rätt till 
domstolsprövning, som garanteras i artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(23) Enligt detta direktiv är det inte 
obligatoriskt för näringsidkarna att 
medverka i alternativa 
tvistlösningsförfaranden, och resultatet av 
förfarandena är inte bindande för 
näringsidkarna när en konsument lämnat in 
ett klagomål mot dem. Detta direktiv 
påverkar dock inte tillämpningen av 
nationell lagstiftning som gör 
näringsidkarnas medverkan i sådana 
förfaranden obligatorisk eller resultatet av 
förfarandena bindande för näringsidkarna, 
förutsatt att den lagstiftningen inte hindrar 
parterna från att utöva sin rätt till 
domstolsprövning, som garanteras i artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Om 
avgörandet i ett alternativt 
tvistlösningsförfarande är bindande för 
en näringsidkare i enlighet med 
nationella rättsregler bör rätten till 
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domstolsprövning garanteras. 

Or. de

Ändringsförslag 198
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Enligt detta direktiv är det inte 
obligatoriskt för näringsidkarna att 
medverka i alternativa 
tvistlösningsförfaranden, och resultatet av 
förfarandena är inte bindande för 
näringsidkarna när en konsument lämnat 
in ett klagomål mot dem. Detta direktiv 
påverkar dock inte tillämpningen av 
nationell lagstiftning som gör 
näringsidkarnas medverkan i sådana 
förfaranden obligatorisk eller resultatet av 
förfarandena bindande för näringsidkarna, 
förutsatt att den lagstiftningen inte hindrar 
parterna från att utöva sin rätt till 
domstolsprövning, som garanteras i
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

(23) Enligt detta direktiv är det inte 
obligatoriskt för näringsidkarna att 
medverka i alternativa 
tvistlösningsförfaranden. Detta direktiv 
påverkar dock inte tillämpningen av 
nationell lagstiftning som gör 
näringsidkarnas medverkan i sådana 
förfaranden obligatorisk eller resultatet av 
förfarandena bindande för näringsidkarna, 
förutsatt att den lagstiftningen inte hindrar 
parterna från att utöva sin rätt till 
domstolsprövning, som garanteras i 
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

Or. da

Ändringsförslag 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Medlemsstaterna bör underlätta för 
konsument- och 
näringslivsorganisationers företrädare 
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när alternativa tvistlösningssystem 
inrättas och i systemens styrning, särskilt 
vad gäller principerna om opartiskhet och 
oavhängighet.

Or. en

Ändringsförslag 200
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) För att minska onödiga bördor för 
alternativa tvistlösningssystem bör 
medlemsstaterna uppmuntra konsumenter 
att försöka lösa tvister med näringsidkare 
i godo innan de lämnar in klagomål till ett 
alternativt tvistlösningsorgan eller en 
domstol. I de fall där konsumenter är 
skyldiga att kontakta näringsidkaren 
innan de kan lämna in klagomål till ett 
alternativt tvistlösningsorgan ska 
medlemsstaterna se till att näringsidkaren 
därefter måste svara inom högst tjugo 
arbetsdagar och att konsumenten om svar 
uteblir eller om parterna inte lyckas göra 
upp i godo därefter kan lämna in 
klagomålet till ett alternativt 
tvistlösningsorgan. Enskilda företag kan 
ha effektiva interna system för att hitta en 
lösning på klagomål och därigenom 
undvika att tvisten drivs vidare i ett senare 
skede. Medlemsstaterna bör kunna 
bibehålla eller införa nationella 
bestämmelser om interna förfaranden för 
klagomålshantering.

Or. en

Ändringsförslag 201
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. Medlemsstaterna bör göra 
representanter för branschorganisationer, 
rättstillämpare och 
konsumentskyddsorganisationer delaktiga 
i utarbetandet av systemet för alternativ 
tvistlösning samt styrningssystemet, i 
synnerhet med avseende på principerna 
om opartiskhet och oberoende.

Or. fr

Ändringsförslag 202
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Medlemsstaterna ska ha rätt att 
behålla eller införa minimitrösklar för 
anspråkets värde, utan att fastställa 
minimitrösklar som kan komma att 
begränsa konsumenternas åtkomst till 
alternativ tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Medlemsstaterna bör se till att de 24. Medlemsstaterna bör se till att de 
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alternativa tvistlösningsorganen samarbetar 
för att lösa gränsöverskridande tvister.

alternativa tvistlösningsorganen samarbetar 
för att lösa gränsöverskridande tvister och 
att utbyte av god praxis sker vad avser 
gränsöverskridande samt inhemska 
tvister.

Or. fr

Ändringsförslag 204
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Nätverk av alternativa 
tvistlösningsorgan som underlättar 
lösningen av gränsöverskridande tvister, 
såsom FIN-Net när det gäller finansiella 
tjänster, bör stärkas inom unionen. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra alternativa 
tvistlösningsorgan att bli medlemmar i 
sådana nätverk.

Nätverk av alternativa tvistlösningsorgan, 
såsom FIN-Net när det gäller finansiella 
tjänster, bör stärkas inom unionen. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra alternativa 
tvistlösningsorgan att bli medlemmar i 
sådana nätverk.

Or. en

Motivering

FIN-NET är ett nätverk genom vilket god praxis och kunskaper kan delas, men nätverket 
ägnar sig inte åt att lösa enskilda tvister.

Ändringsförslag 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) För att göra konsumenter och 
näringsidkare bättre förtrogna med 
befintliga lagstiftningsinstrument, till 
exempel Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EG) nr 861/2007 om 
inrättande av ett europeiskt 
småmålsförfarande1, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 
maj 2008 om vissa aspekter på medling på 
privaträttens område2 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 805/2004 av den 
21 april 2004 om införande av en 
europeisk exekutionstitel för obestridda 
fordringar3, bör kommissionen utan 
dröjsmål se till att nationella myndigheter, 
domstolar, advokatsamfund, 
handelskammare, konsumentorgan, 
rättsskyddsförsäkringsgivare och andra 
ansvariga organisationer engageras i en 
omfattande informationskampanj. 
Kommissionen bör tillhandahålla 
omfattande finansiellt stöd för 
motsvarande alleuropeiska och nationella 
kampanjer. Den bör även genomföra en 
likadan kampanj för att stödja och 
genomföra det alternativa 
tvistlösningsförfarandet i samband med 
att detta träder i kraft.
____________________

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

Or. de

Ändringsförslag 206
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett nära samarbete mellan alternativa 
tvistlösningsorgan och nationella 
myndigheter med ansvar för tillsynen av 
unionslagstiftningen om konsumentskydd 

Ett nära samarbete mellan alternativa 
tvistlösningsorgan och nationella 
myndigheter med ansvar för tillsynen av 
unionslagstiftningen om konsumentskydd 
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bör förbättra tillämpningen av den 
unionslagstiftningen.

bör förbättra tillämpningen av den 
unionslagstiftningen, men samarbetet ska 
inte vara sådant att det hotar de 
alternativa tvistlösningsorganens 
oavhängighet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att tvistlösningsorganen är oavhängiga av 
tillsynsmyndigheter/efterlevnadsåtgärder, annars skulle dessa kunna avskräcka näringsidkare 
från att använda alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag 207
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. Ett nära samarbete mellan alternativa 
tvistlösningsorgan och nationella 
myndigheter med ansvar för tillsynen av 
unionslagstiftningen om konsumentskydd 
bör förbättra tillämpningen av den 
unionslagstiftningen.

26. Ett nära samarbete mellan alternativa 
tvistlösningsorgan och nationella 
myndigheter med ansvar för tillsynen av 
unionslagstiftningen om konsumentskydd 
bör förbättra tillämpningen av den 
unionslagstiftningen. Dessutom bör 
kommissionen underhålla och möjliggöra 
utbytet av erfarenheter mellan alternativa 
tvistlösningsorgan på EU-nivå för att 
främja bästa praxis och utbytet av 
erfarenheter.

Or. fr

Ändringsförslag 208
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. Ett nära samarbete mellan alternativa 
tvistlösningsorgan och nationella 
myndigheter med ansvar för tillsynen av 
unionslagstiftningen om konsumentskydd 
bör förbättra tillämpningen av den 
unionslagstiftningen.

26. Ett nära samarbete mellan
kommissionen, alternativa 
tvistlösningsorgan och nationella 
myndigheter med ansvar för tillsynen av 
unionslagstiftningen om konsumentskydd 
bör förbättra tillämpningen av den 
unionslagstiftningen.

Kommissionen bör möjliggöra det 
administrativa samarbetet mellan 
medlemsstaterna, de alternativa 
tvistlösningsorganen och rättstillämpare 
genom att anordna regelbundna möten 
med olika berörda parter i syfte att utbyta 
bästa praxis och sakkunskap mellan 
alternativa tvistlösningsorgan och 
diskutera alla problem som avser 
tvistlösningssystemen funktion.

Or. fr

Ändringsförslag 209
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att förbättra täckningen och 
konsumenternas åtkomst till alternativ 
tvistlösning i EU, bör utvecklingen av 
regionala och paneuropeiska 
tvistlösningsorgan främjas. I detta direktiv 
bör ett alternativt tvistlösningsorgan anses 
vara paneuropeiskt om det är gemensamt 
för åtminstone en tredjedel av 
medlemsstaterna eller om det har inrättats 
av en europeisk paraplyorganisation. 
Dessa organ skulle till exempel kunna 
inrättas under europeisk lag, till exempel 
som europeiska ekonomiska 
intressegrupperingar.
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Or. en

Ändringsförslag <NumAmB>210</NumAmB>
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De alternativa tvistlösningsorganen 
bör övervakas noga så att man kan 
säkerställa att de fungerar korrekt och 
effektivt. Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna enligt detta direktiv bör 
offentliggöra och uppdatera en förteckning 
över alternativa tvistlösningsorgan som 
uppfyller kraven i detta direktiv. Andra 
organ, t.ex. alternativa tvistlösningsorgan, 
konsumentorganisationer, 
näringslivsorganisationer och nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, bör också 
offentliggöra denna förteckning. Dessutom 
bör de behöriga myndigheterna 
offentliggöra regelbundna rapporter om 
utvecklingen av alternativa 
tvistlösningsorgan och hur de fungerar. De 
alternativa tvistlösningsorganen bör ge de 
behöriga myndigheterna specifika 
uppgifter som rapporterna bör bygga på. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra de 
alternativa tvistlösningsorganen att lämna 
uppgifterna i enlighet med kommissionens 
rekommendation 2010/304/EU om 
användning av en harmoniserad metod för 
klassificering och rapportering av klagomål 
och förfrågningar från konsumenter.

(27) Medlemsstaterna bör utse en behörig 
myndighet eller myndigheter som noga
övervakar och har tillsyn över de 
alternativa tvistlösningsorganen, så att 
man kan säkerställa att de fungerar korrekt 
och effektivt. Kommissionen och de 
behöriga myndigheterna enligt detta 
direktiv bör offentliggöra och uppdatera en 
förteckning över alternativa 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv. Andra organ, t.ex. 
alternativa tvistlösningsorgan, 
konsumentorganisationer, 
näringslivsorganisationer och nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, bör också 
offentliggöra denna förteckning. Dessutom 
bör de behöriga myndigheterna 
offentliggöra regelbundna rapporter om 
utvecklingen av alternativa 
tvistlösningsorgan och hur de fungerar i 
sina medlemsstater. De alternativa 
tvistlösningsorganen bör ge de behöriga 
myndigheterna specifika uppgifter som 
rapporterna bör bygga på. Medlemsstaterna 
bör uppmuntra de alternativa 
tvistlösningsorganen att lämna uppgifterna 
i enlighet med kommissionens 
rekommendation 2010/304/EU om 
användning av en harmoniserad metod för 
klassificering och rapportering av klagomål 
och förfrågningar från konsumenter.

Or. en
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Ändringsförslag 211
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De alternativa tvistlösningsorganen 
bör övervakas noga så att man kan 
säkerställa att de fungerar korrekt och 
effektivt. Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna enligt detta direktiv bör 
offentliggöra och uppdatera en förteckning 
över alternativa tvistlösningsorgan som 
uppfyller kraven i detta direktiv. Andra 
organ, t.ex. alternativa tvistlösningsorgan, 
konsumentorganisationer, 
näringslivsorganisationer och nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, bör också 
offentliggöra denna förteckning. Dessutom 
bör de behöriga myndigheterna 
offentliggöra regelbundna rapporter om 
utvecklingen av alternativa 
tvistlösningsorgan och hur de fungerar. De 
alternativa tvistlösningsorganen bör ge de 
behöriga myndigheterna specifika 
uppgifter som rapporterna bör bygga på. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra de 
alternativa tvistlösningsorganen att lämna 
uppgifterna i enlighet med kommissionens 
rekommendation 2010/304/EU om 
användning av en harmoniserad metod för 
klassificering och rapportering av klagomål 
och förfrågningar från konsumenter.

(27) De alternativa tvistlösningsorganen 
bör övervakas noga så att man kan 
säkerställa att de fungerar korrekt och 
effektivt. I detta syfte bör 
medlemsstaterna utse en behörig 
myndighet. Detta direktiv hindrar inte 
medlemsstater från att utse en eller flera 
behöriga myndigheter i fråga om 
sektorspecifika alternativa 
tvistlösningsorgan. I så fall ska 
medlemsstaterna fastställa vilken av de 
kompetenta myndigheterna som ska vara 
den enda kontaktpunkten för 
kommissionen. Kommissionen och de 
behöriga myndigheterna enligt detta 
direktiv bör offentliggöra och uppdatera en 
förteckning över alternativa 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv. Behöriga myndigheter får 
inte tillbakavisa meddelande om 
alternativa tvistlösningsorgan som 
uppfyller detta direktiv, inkluderat 
regionala och paneuropeiska 
tvistlösningsorgan, oavsett deras rättsliga 
ställning. Andra organ, t.ex. alternativa 
tvistlösningsorgan, 
konsumentorganisationer, 
näringslivsorganisationer och nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, bör också 
offentliggöra denna förteckning. Dessutom 
bör de behöriga myndigheterna 
offentliggöra regelbundna rapporter om 
utvecklingen av alternativa 
tvistlösningsorgan och hur de fungerar. De
alternativa tvistlösningsorganen bör ge de 
behöriga myndigheterna specifika 
uppgifter som rapporterna bör bygga på. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra de 
alternativa tvistlösningsorganen att lämna 
uppgifterna i enlighet med kommissionens 
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rekommendation 2010/304/EU om 
användning av en harmoniserad metod för 
klassificering och rapportering av klagomål 
och förfrågningar från konsumenter. 26 .

Or. en

Ändringsförslag 212
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) EU-medborgarnas förtroende för 
kvaliteten i det alternativa 
tvistlösningssystemet vid 
gränsöverskridande transaktioner bör 
ökas genom att förse de alternativa 
tvistlösningsorganen med en europeisk 
kvalitetsmärkning. Medlemsstaterna ska 
se till att sådan märkning endast tilldelas 
alternativa tvistlösningssystem som 
uppfyller kraven som fastställs i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 213
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) EU-medborgarnas förtroende för 
kvaliteten i det alternativa 
tvistlösningssystemet, särskilt vid köp över 
gränserna, bör ökas genom att förse de 
alternativa tvistlösningsorganen med en 
europeisk kvalitetsmärkning. En 
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lättigenkännlig europeisk 
kvalitetsmärkning som regelbundet 
övervakas och kontrolleras av 
medlemsstaterna och kommissionen, 
skulle garantera konsumenterna att det 
relevanta alternativa tvistlösningsorganet 
uppfyller kvalitetskraven som fastställs i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna måste föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i detta direktiv beträffande 
näringsidkarnas information till 
konsumenterna och de uppgifter som de 
alternativa tvistlösningsorganen ska lämna 
till de behöriga myndigheterna samt se till 
att de tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

(28) Medlemsstaterna måste föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i detta direktiv beträffande 
näringsidkarnas information till 
konsumenterna och de uppgifter som de 
alternativa tvistlösningsorganen ska lämna 
till de behöriga myndigheterna samt se till 
att de tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.
Påföljderna bör föreskrivas först efter att 
en anmodan gjorts, som dock varit utan 
framgång.

Or. de

Motivering

Detta tillägg syftar till att undvika alltför mycket byråkrati och det bör bidra till en lösning av 
enkla oenigheter på förhand.

Ändringsförslag 215
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna måste föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i detta direktiv beträffande 
näringsidkarnas information till 
konsumenterna och de uppgifter som de 
alternativa tvistlösningsorganen ska 
lämna till de behöriga myndigheterna
samt se till att de tillämpas. Påföljderna bör 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

(28) Medlemsstaterna måste föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i detta direktiv beträffande 
näringsidkarnas information till 
konsumenterna och se till att de tillämpas. 
Påföljderna bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget till artikel 17(2) stadgar att alternativa tvistlösningsorgan som inte längre 
uppfyller kraven i direktivet ska tas bort från listan över alternativa tvistlösningsorgan. Det 
är därför inte nödvändigt att införa ytterligare sanktioner för alternativa tvistlösningsorgan 
och att göra det skulle kunna hindra dem från att bli listade organ enligt direktivet.

Ändringsförslag 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. Eftersom målet för detta direktiv, att 
bidra till en välfungerande inre marknad
genom att trygga en hög 
konsumentskyddsnivå, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och det därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

31. Eftersom målet för detta direktiv, att 
bidra till en välfungerande inre marknad
genom att uppnå en hög 
konsumentskyddsnivå, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och det därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.
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Or. fr

Ändringsförslag 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska bidra till en 
välfungerande inre marknad och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom att 
säkerställa att tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare kan hänskjutas till organ 
som erbjuder opartiska, öppna, effektiva 
och rättvisa alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

Syftet med detta direktiv är att, genom att 
uppnå en hög konsumentskyddsnivå,
bidra till en välfungerande inre marknad 
och genom att säkerställa att klagomål kan 
lämnas in till organ som erbjuder opartiska 
och oberoende, öppna, effektiva och 
rättvisa alternativa tvistlösningsförfarande 
när tvister uppstår mellan konsumenter 
och näringsidkare i samband med 
försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska bidra till en 
välfungerande inre marknad och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom att 
säkerställa att tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare kan hänskjutas till organ 
som erbjuder opartiska, öppna, effektiva 
och rättvisa alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

Detta direktiv ska bidra till en 
välfungerande inre marknad och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom att 
säkerställa att konsumenter och 
näringsidkare frivilligt via telefon kan 
kontakta organ som erbjuder opartiska, 
oberoende, öppna, snabba, effektiva och 
rättvisa alternativa tvistlösningsförfaranden 
vid tvister.

Or. de
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Ändringsförslag 219
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska bidra till en 
välfungerande inre marknad och till en 
hög konsumentskyddsnivå genom att 
säkerställa att tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare kan hänskjutas till 
organ som erbjuder opartiska, öppna, 
effektiva och rättvisa alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

1. Detta direktiv syftar till att bidra till hög 
konsumentskyddsnivå vid 
gränsöverskridande transaktioner och 
följaktligen till en välfungerande inre 
marknad genom att främja att 
konsumenter, vid gränsöverskridande 
transaktioner, på frivillig basis, kan 
hänskjuta tvister mot näringsidkare till 
opartiska och öppna alternativa
tvistlösningsorgan som erbjuder snabba, 
effektiva och rättvisa alternativa 
tvistlösningsförfaranden.
2. Detta direktiv hindrar inte 
medlemsstater från att anta eller behålla 
regler som går utöver vad som fastställs i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska bidra till en 
välfungerande inre marknad och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom att 
säkerställa att tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare kan hänskjutas till 
organ som erbjuder opartiska, öppna, 
effektiva och rättvisa alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

Detta direktiv ska bidra till en 
välfungerande inre marknad och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom att 
säkerställa att tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare, innan man vänder sig 
till ordinarie domstolar, hänskjuts till 
organ som erbjuder opartiska, öppna, 
effektiva och rättvisa alternativa 
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tvistlösningsförfaranden.

Or. it

Motivering

I överensstämmelse med de positiva erfarenheterna i vissa medlemsstater bör ett effektivt 
alternativt tvistlösningssystem grundas på ett obligatoriskt försök till förlikning innan man 
vänder sig till ordinarie domstolar.

Ändringsförslag 221
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska bidra till en 
välfungerande inre marknad och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom att 
säkerställa att tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare kan hänskjutas till organ 
som erbjuder opartiska, öppna, effektiva 
och rättvisa alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

Detta direktiv ska bidra till en 
välfungerande inre marknad och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom att 
säkerställa att tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare kan hänskjutas till organ 
som erbjuder opartiska, öppna, effektiva 
och rättvisa alternativa 
tvistlösningsförfaranden, genom att inse 
att alternativ tvistlösning förblir frivillig 
och att godkänt hänskjutande förblir 
beroende av parternas villighet att 
samtycka till alternativ tvistlösning. 

Or. en

Justification

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.
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Ändringsförslag 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller förfaranden för 
lösning utanför domstol av avtalstvister 
som uppstår i samband med att en 
näringsidkare som är etablerad i unionen 
säljer varor eller tillhandahåller tjänster till 
en konsument som är bosatt i unionen, 
genom ingripande av ett tvistlösningsorgan 
som föreslår eller ålägger parterna en 
lösning eller sammanför parterna i syfte att 
underlätta en uppgörelse i godo, nedan 
kallade alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

1. Detta direktiv gäller förfaranden för 
lösning utanför domstol av inhemska och 
gränsöverskridande avtalstvister som 
uppstår i samband med att en näringsidkare 
som är etablerad i unionen säljer varor eller 
tillhandahåller tjänster till en konsument 
som är bosatt i unionen, genom ingripande 
av ett tvistlösningsorgan som föreslår eller 
ålägger parterna en lösning eller 
sammanför parterna i syfte att underlätta en 
uppgörelse i godo, nedan kallade 
alternativa tvistlösningsförfaranden, när 
konsumenten inte tidigare lyckats nå en 
lösning med näringsidkaren.

Or. fr

Ändringsförslag 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller förfaranden för 
lösning utanför domstol av avtalstvister 
som uppstår i samband med att en 
näringsidkare som är etablerad i unionen 
säljer varor eller tillhandahåller tjänster till 
en konsument som är bosatt i unionen, 
genom ingripande av ett tvistlösningsorgan 
som föreslår eller ålägger parterna en 
lösning eller sammanför parterna i syfte att 
underlätta en uppgörelse i godo, nedan 
kallade alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

1. Detta direktiv gäller förfaranden för 
lösning utanför domstol av avtalstvister 
som uppstår i samband med att en 
näringsidkare som är etablerad i unionen 
säljer varor eller tillhandahåller tjänster till 
en konsument som är bosatt i unionen, 
genom ingripande av ett tvistlösningsorgan 
som föreslår parterna en lösning eller 
sammanför parterna i syfte att underlätta en 
uppgörelse i godo, nedan kallade 
alternativa tvistlösningsförfaranden.
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Or. de

Ändringsförslag 224
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller förfaranden för 
lösning utanför domstol av avtalstvister 
som uppstår i samband med att en 
näringsidkare som är etablerad i unionen 
säljer varor eller tillhandahåller tjänster till 
en konsument som är bosatt i unionen, 
genom ingripande av ett tvistlösningsorgan 
som föreslår eller ålägger parterna en 
lösning eller sammanför parterna i syfte att 
underlätta en uppgörelse i godo, nedan 
kallade alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

1. Detta direktiv gäller förfaranden för 
lösning utanför domstol av avtalstvister 
som uppstår i samband med att en 
näringsidkare som är etablerad i unionen 
säljer varor eller tillhandahåller tjänster till 
en konsument som är bosatt i unionen, 
genom ingripande av ett tvistlösningsorgan 
som föreslår eller ålägger parterna en 
lösning eller sammanför parterna i syfte att 
underlätta en uppgörelse i godo, nedan 
kallade alternativa 
tvistlösningsförfaranden. Medlemsstaterna 
kan besluta att avgöranden som fattas av 
deras nationella tvistlösningsorgan ska 
vara bindande för näringsidkaren, om 
inte parterna får tvisten avgjord vid en 
domstol.

Or. da

Ändringsförslag 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller förfaranden för 
lösning utanför domstol av avtalstvister 
som uppstår i samband med att en 
näringsidkare som är etablerad i unionen 
säljer varor eller tillhandahåller tjänster till 
en konsument som är bosatt i unionen, 

1. Detta direktiv gäller förfaranden för 
lösning utanför domstol av 
gränsöverskridande avtalstvister som 
uppstår i samband med att en näringsidkare 
som är etablerad i unionen säljer varor eller 
tillhandahåller tjänster till en konsument 
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genom ingripande av ett tvistlösningsorgan 
som föreslår eller ålägger parterna en 
lösning eller sammanför parterna i syfte att 
underlätta en uppgörelse i godo, nedan 
kallade alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

som är bosatt i unionen, genom ingripande 
av ett tvistlösningsorgan som föreslår eller 
ålägger parterna en lösning eller 
sammanför parterna i syfte att underlätta en 
uppgörelse i godo, nedan kallade 
alternativa tvistlösningsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 226
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett avtal mellan en konsument och en 
näringsidkare om att lämna in klagomål 
till ett alternativt tvistlösningsorgan ska 
inte vara bindande för konsumenten om 
det slutits innan tvisten uppkom och om 
det fråntar konsumenten rätten att väcka 
talan vid domstol för att få tvisten löst. I 
fråga om alternativa tvistlösningsorgan 
som föreskriver lösningar, ska 
lösningarna endast vara bindande för 
parterna om de på förhand blev 
informerade om lösningarnas bindande 
verkan och om de uttryckligen godkände 
detta. Denna bestämmelse ska inte gälla 
om nationella regler föreskriver att 
lösningar är bindande för näringsidkaren.

Or. en

Ändringsförslag 227
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Direktivet ska även tillämpas på de 
alternativa tvistlösningsorgan som 
inrättas av nationella föreningar eller 
grupper av företag och som utgör en 
annan rättslig enhet än en individuell 
näringsidkare.

Or. en

Motivering

Misslyckande med att klargöra direktivets tillämpningsområde skulle oundvikligen leda till 
skiljaktigheter i dess införlivande och genomförande, och vara kontraproduktiv för alla 
parter.

Ändringsförslag 228
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förfaranden inför tvistlösningsorgan 
där de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren,

utgår

Or. en

Motivering

Under förutsättning att de respekterar kvalitetskraven som fastställs i detta direktiv finns det 
ingen anledning att utesluta interna alternativa tvistlösningssystem, som annars skulle bli 
andra klassens alternativa tvistlösningssystem och därför tvingas försvinna, med negativa 
konsekvenser på täckningen för alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren,

a) förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av en av 
parterna och inte uppfyller kriterierna i 
kapitel II i detta direktiv,

Or. de

Ändringsförslag 230
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren,

a) förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda eller får 
ersättning enbart av näringsidkaren eller 
en branschorganisation, under 
förutsättning att, förutom om dessa organ 
inte fungerar på ett sätt som uppfyller 
kraven som fastställs i kapitel II i detta 
direktiv, dessa fysiska personer uppfyller 
de särskilda villkor som anges i artikel 
6.2a i föreliggande direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 231
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förfaranden inför tvistlösningsorgan där a) Förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
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de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren,

de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren, om inte dessa organ 
uppfyller de allmänna kraven i kapitel II i 
enlighet med artikel 17 och om följande 
tillkommande krav är uppfyllda:
– De fysiska personerna som ansvarar för 
tvistlösningen är hierarkiskt oberoende av 
näringsidkaren och kan inte bli föremål 
för instruktioner som näringsidkaren 
lämnar.
– Ersättningen till de fysiska personerna 
som ansvarar för tvistlösningen får inte 
påverka resultaten på 
tvistlösningsförfarandet.
– De fysiska personerna som ansvarar för 
tvistlösningen får inte ha arbetat för 
aktuell näringsidkare under tre år innan 
de beklädde posten.
– Tvistlösningsorganet ska vara föremål 
för en årlig utvärdering av behörig 
myndighet i den medlemsstat där organet 
är etablerat, gällande uppfyllande av de 
principer som anges i direktivet.

Or. en

Motivering

Medling som tillhandahålls av näringsidkare eller internmedlare ska inte uteslutas eftersom 
den utgör en viktig del av alternativa tvistlösningsmekanismer. Rekommendation 98/257/EG 
uteslöt inte sådan typ av medling om vissa villkor uppfylldes. Internmedling kan tillföra ett 
värde till tvistlösningar utanför domstolar eftersom det säkrar teknisk/”ute på fältet-kunskap" 
och tillåter utveckling av närhetsmedling som är värdefullt för parterna.

Ändringsförslag 232
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förfaranden inför tvistlösningsorgan där a) förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
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de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren,

de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren, om inte de specifika 
kraven på oavhängighet och opartiskhet 
fullständigt efterlevs.

Or. en

Motivering

Med tanke på förekomsten i EU av välfungerande och effektiva alternativa tvistlösningssystem 
i vilka de fysiska personer som är ansvariga enbart är anställda av näringsidkaren, i tillägg 
till direktivets tydliga mål att bygga på de befintliga alternativa tvistlösningsorganen, är det 
lämpligt att utvidga tillämpningsområdet till sådana alternativa tvistlösningssystem, under 
förutsättning att de respekterar kraven på oavhängighet och opartiskhet som ska fastställas i 
direktivet.

Ändringsförslag 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster som utförs i 
form av tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse,

Or. de

Ändringsförslag 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 2 - punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) tvister mellan näringsidkare,

Or. fr



PE489.695v01-00 70/153 AM\903359SV.doc

SV

Ändringsförslag 235
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) klagomål som inlämnas av en 
näringsidkare mot en konsument.

Or. en

Motivering

Ett stort antal alternativa tvistlösningsorgan har inrättats för att ta itu med maktobalansen 
mellan konsumenter och näringsidkare. Det vore olämpligt att kräva att dessa organ ska åta 
sig att lösa tvister som inletts av näringsidkare mot en konsument.

Ändringsförslag 236
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) klagomål som rör tvister i vilka 
konsumenten inte redan har försökt att 
göra upp i godo med näringsidkaren.

Or. en

Motivering

Konsumenter bör alltid eftersträva att göra upp en tvist i godo med en näringsidkare innan de 
söker alternativ tvistlösning, eftersom detta minskar kostnaderna för de alternativa 
tvistlösningsorganen och ger ett bättre resultat. 

Ändringsförslag 237
Ashley Fox
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) klagomål som rör försäljning av 
varor eller tillhandahållande av tjänster 
som skett tidigare än 24 månader efter 
offentliggörandet i Europeiska unionens 
officiella tidning,

Or. en

Motivering

Tillämpningen av detta direktiv bör begränsas till tvister som uppstår efter det att direktivet 
har trätt i kraft.

Ändringsförslag 238
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 2 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dd) hälso- och sjukvårdstjänster till 
patienter som tillhandahålls av hälso- och 
sjukvårdsanställda, i syfte att bedöma, 
bevara eller återupprätta patienternas 
hälsotillstånd, däribland förskrivning, 
utlämnande och tillhandahållande av 
läkemedel och medicinska hjälpmedel.

Or. en

Motivering

Dessa sektorer bör inte behandlas på samma sätt som ”handel” och bör därför undantas från 
direktivet.

Ändringsförslag 239
Ashley Fox
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 2 – led de (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(de) tillhandahållare av vidareutbildning 
eller högskoleutbildning som kan beviljas 
statligt stöd eller vars kurser omfattas av 
statligt finansierat ekonomiskt stöd till 
studenter.

Or. en

Motivering

Dessa sektorer bör inte behandlas på samma sätt som ”handel” och bör därför undantas från 
direktivet.

Ändringsförslag 240
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv hindrar inte 
medlemsstaterna från att anta eller 
behålla mer långtgående bestämmelser än 
vad som föreskrivs i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 241
Silvia Costa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att det 
beslut som antas av det alternativa 
tvistlösningsorganet är bindande för 
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parterna endast om dess bindande 
karaktär redan är tillkännagiven och 
uttryckligen godtagen. Medlemsstaterna 
ska se till att avtalen mellan en 
konsument och en näringsidkare 
avseende ingivande av klagomål till ett 
alternativt tvistlösningsorgan inte innebär 
att konsumenten förlorar rätten att vända 
sig till en domstol för att lösa en tvist. I 
detta direktiv ska det fastställas en 
harmoniserad minimistandard avseende 
alternativa tvistlösningsförfaranden i syfte 
att se till att konsumenterna garanteras 
tillgång till öppna, effektiva, rättvisa och 
kvalitativa överklagandemekanismer i alla 
ekonomiska och kommersiella sektorer 
och för alla varor och tjänster på den inre 
marknaden oavsett var i EU konsumenten 
och näringsidkaren har sin hemvist. 
Medlemsstaterna kan för den sektor som 
omfattas av detta direktiv anta eller 
bevara strängare bestämmelser som 
överensstämmer med EUF-fördraget i 
syfte att garantera ett bättre 
konsumentskydd.

Or. it

Ändringsförslag 242
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 5.1 i detta direktiv ska ha 
företräde framför de bestämmelser som 
avses i bilagan.

2. Om någon av bestämmelserna i detta 
direktiv strider mot en bestämmelse i en 
annan EU-rättsakt som är tillämplig på 
specifika sektorer, ska bestämmelsen i 
denna rättsakt ha företräde framför och 
vara tillämplig på dessa specifika 
sektorer. Om bestämmelsen syftar till att 
främja inrättandet av alternativa 
tvistlösningsorgan inom en viss sektor, 
ska emellertid de relevanta 
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bestämmelserna i detta direktiv ha 
företräde och vara tillämpliga.

Or. en

Motivering

Det vore svårt att tillämpa ett krav på jämförelse av konsumentskyddsnivåerna i EU:s olika 
rättsakter. Dessutom bör detta direktiv ha företräde framför specifika bestämmelser i andra 
EU-rättsakter, och inte framför EU-lagstiftningen i sin helhet.

Ändringsförslag 243
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska ha företräde framför 
tvingande bestämmelser i sektorsspecifik 
unionslagstiftning beträffande alternativ 
tvistlösning endast om de bestämmelserna 
inte säkerställer åtminstone likvärdigt 
konsumentskydd.

Utgår

Or. en

Ändringsförslag 244
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) konsument: fysisk person som agerar för 
ändamål som faller utanför den egna 
närings- eller yrkesverksamheten.

a) konsument: fysisk person som agerar för 
ändamål som faller utanför den egna 
närings- eller yrkesverksamheten, samt 
fysisk person som sluter avtal som delvis 
ingår och delvis inte ingår i den egna 
närings- eller yrkesverksamheten (avtal 
med dubbelt ändamål), och där det 
näringsmässiga ändamålet är begränsat 
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så att det inte är dominerande i den totala 
leveransen.

Or. da

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) avtalstvist: tvist som uppstår vid 
försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster, som inte 
har kunnat lösas bilateralt mellan kunden 
och näringsidkaren och/eller 
tjänsteleverantören,

Or. de

Ändringsförslag 246
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Alternativt tvistlösningsförfarande: 
det förfarande som avses i artikel 2 som 
uppfyller kraven i detta direktiv och utförs 
av ett alternativt tvistlösningsorgan.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att tydliggöra att detta direktiv endast avser alternativa 
tvistlösningsförfaranden som utförs av tillhandahållare av alternativ tvistlösning som väljer 
att bli alternativa tvistlösningsorgan i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.
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Ändringsförslag 247
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Avtalstvist: tvist i vilken kunden och 
näringsidkaren inte kan enas bilateralt. 
Avtalstvister uppstår först när 
näringsidkaren har haft möjlighet att 
hantera klagomålet på ett rättvist sätt och 
inom rimlig tid.

Or. en

Ändringsförslag 248
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) alternativt tvistlösningsorgan: varje 
organ, oavsett beteckning, som är varaktigt 
inrättat och erbjuder tvistlösning genom ett 
alternativt tvistlösningsförfarande.

(e) alternativt tvistlösningsorgan: varje 
organ, oavsett beteckning, som är varaktigt 
inrättat och erbjuder tvistlösning genom ett 
alternativt tvistlösningsförfarande och som 
finns med på den förteckning som avses i 
artikel 17.2.

Or. en

Ändringsförslag 249
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) alternativt tvistlösningsorgan: varje 
organ, oavsett beteckning, som är varaktigt 

(e) alternativt tvistlösningsorgan: varje 
organ, oavsett beteckning, som är varaktigt 
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inrättat och erbjuder tvistlösning genom ett 
alternativt tvistlösningsförfarande.

inrättat och erbjuder tvistlösning genom ett 
alternativt tvistlösningsförfarande och som 
har meddelats till Europeiska 
kommissionen i enlighet med artikel 17.2.

Or. en

Motivering

Den nationella behöriga myndigheten ska underrätta Europeiska kommissionen om alla 
alternativa tvistlösningsorgan som uppfyller kriterierna i föreliggande förslag till direktiv, i 
enlighet med artikel 17.2 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 250
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska underlätta 
konsumenternas tillgång till alternativa 
tvistlösningsförfaranden och se till att 
tvister som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i
detta direktiv, när konsumenterna tidigare 
inte har fått gensvar av näringsidkaren.

Or. fr

Ändringsförslag 251
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv och som 
omfattar en näringsidkare på deras 
territorium kan hänskjutas till ett 
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detta direktiv. alternativt tvistlösningsorgan som uppfyller 
kraven i detta direktiv.

Or. en

Motivering

För att undvika onödigt dubbelarbete ska medlemsstaterna endast garantera att alternativ 
tvistlösning är tillgänglig för tvister som omfattar näringsidkare på deras territorium.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska underlätta 
konsumenternas tillgång till alternativa 
tvistlösningsförfaranden och se till att 
tvister som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till alternativa
tvistlösningsorgan som uppfyller 
kvalitetskriterierna i detta direktiv om 
både näringsidkaren och konsumenten 
enas om detta.

Or. en

Ändringsförslag 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv hänskjuts
till ett alternativt tvistlösningsorgan som 
uppfyller kraven i detta direktiv.
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Or. it

Motivering

I överensstämmelse med de positiva erfarenheterna i vissa medlemsstater bör ett effektivt 
alternativt tvistlösningssystem grundas på ett obligatoriskt försök till förlikning innan man 
vänder sig till ordinarie domstolar.

Ändringsförslag 254
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska underlätta 
konsumenternas tillgång till alternativa 
tvistlösningsförfaranden och se till att 
tvister som omfattas av detta direktiv och 
som omfattar en näringsidkare på dess 
territorium kan hänskjutas till alternativa
tvistlösningsorgan som uppfyller 
kvalitetskriterierna i detta direktiv om 
både näringsidkaren och konsumenten 
enas om detta.

Or. en

Ändringsförslag 255
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister 
som omfattas av detta direktiv kan 
hänskjutas till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv, med beaktande av att 
alternativ tvistlösning förblir frivilligt och 
att ett framgångsrikt resultat beror på 
parternas beredvillighet att enas om att 
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tillämpa alternativ tvistlösning.

Or. en

Justification

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.

Ändringsförslag 256
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
alternativa tvistlösningsorgan

2. Medlemsstaterna ska se till att 
alternativa tvistlösningsorgan med 
avseende på tvister som omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har en webbplats där parterna kan lämna 
in klagomål online,

a) har en webbplats där parterna kan lämna 
in en ansökan om alternativ tvistlösning
online,
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Or. de

Ändringsförslag 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har en webbplats där parterna kan
lämna in klagomål online,

(a) sköter och uppdaterar en webbplats där 
parterna lätt kan få information om de 
alternativa tvistlösningsförfaranden och 
där konsumenterna har möjlighet att 
lämna in klagomål online eller få tag på en 
postadress dit klagomål och nödvändiga 
verifikationer kan skickas,

Or. fr

Ändringsförslag 259
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) informerar konsumenten om att det 
kan vara nödvändigt att kontakta 
näringsidkaren direkt innan ett alternativt 
tvistlösningsförfarande inleds för att 
garantera förfarandets effektivitet och 
undvika att överbelasta de alternativa 
tvistlösningsorganen med frågor som 
skulle kunna hanteras av näringsidkarens 
kundtjänst, om en sådan finns, inom 
rimliga tidsfrister,

Or. en

Motivering

De alternativa tvistlösningsorganen får inte användas som ett alternativ till näringsidkarnas 
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kundtjänster. Konsumenterna bör först kontakta näringsidkarens kundtjänst om en sådan 
finns, innan ett förfarande inleds vid ett alternativt tvistlösningsorgan, för att undvika att 
överbelasta organet vilket skulle kunna minska effektiviteten och takten för hela förfarandet.

Ändringsförslag 260
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) har tillräckliga medel (anpassade 
mänskliga, materiella och finansiella 
resurser),

Or. fr

Ändringsförslag 261
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ger parterna möjlighet att utbyta 
uppgifter med dem på elektronisk väg,

(b) ger parterna möjlighet att utbyta 
uppgifter med dem på elektronisk väg eller 
per post,

Or. fr

Ändringsförslag 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) tar emot både inhemska och
gränsöverskridande tvister, inklusive 

(c) tar emot gränsöverskridande tvister, 
inklusive tvister som omfattas av 
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tvister som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr [Office of Publications insert 
reference number] av den [Office of 
Publications insert date of adoption] om 
tvistlösning online vid konsumenttvister, 
och

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr [Office of Publications insert 
reference number] av den [Office of 
Publications insert date of adoption] om 
tvistlösning online vid konsumenttvister, 
och

Or. en

Ändringsförslag 263
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) när de behandlar tvister som omfattas 
av detta direktiv vidtar nödvändiga 
åtgärder för att se till att behandlingen av 
personuppgifter uppfyller kraven för skydd 
av personuppgifter i den nationella 
lagstiftning som genomför direktiv 
95/46/EG.

(d) vidtar nödvändiga åtgärder för att se till 
att behandlingen av personuppgifter 
uppfyller kraven för skydd av 
personuppgifter i lagstiftningen som 
genomför direktiv 95/46/EG i det land där 
det alternativa tvistlösningsorganet är
etablerat.

Or. en

Ändringsförslag 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett alternativt tvistlösningsorgan kan 
inte avstå från att behandla en tvist utan 
att ge parterna rimliga skäl för detta inom 
14 kalenderdagar från den dag då 
ansökan om alternativ tvistlösning tagits 
emot.

Or. de
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Ändringsförslag 265
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får införa en tidsfrist 
före vilken en konsument kan lämna ett 
klagomål till ett alternativt 
tvistlösningsorgan eller till 
näringsidkaren om detta är ett krav för 
det alternativa tvistlösningsförfarandet, 
som inte får vara kortare än tidsfristen, 
om en sådan har fastställts, i rättsakterna 
i den medlemsstat som tillåter parterna att 
inleda rättsliga förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 266
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna kan införa en 
tidsgräns inom vilken konsumenten har 
möjlighet att inlämna klagomål till ett 
alternativt tvistlösningsorgan. Denna 
tidsgräns får inte vara kortare än den 
tidsgräns för inledande av rättsligt 
förfarande som föreskrivs av lagen i 
medlemsstaten om sådan tidsgräns finns.
Tidsgränsen inom vilken en konsument 
måste inlämna sitt klagomål till ett 
alternativt tvistlösningsorgan får inte i 
något fall understiga ett år från den dag 
då konsumenten framför sitt klagomål 
mot näringsidkaren.
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Or. el

Motivering

Medlemsstaterna kan införa en tidsbegränsning för när ett klagomål måste lämnas in för 
handläggning av ett alternativt tvistlösningsorgan så att konsumenten inte fråntas möjligheten 
att hävda sina lagliga rättigheter. Eftersom lagstiftningen i vissa medlemsstater kan 
föreskriva en kortare tidsgräns bör det, som ett skydd för konsumenten, stå i direktivet att 
tidsgränsen för när en konsument har möjlighet inlämna ett klagomål till ett alternativt 
tvistlösningsorgan ska vara minst ett år från det att denne framfört klagomål mot 
näringsidkaren.

Ändringsförslag 267
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna kan fullgöra sin 
skyldighet enligt punkt 1 genom att se till 
att det inrättas ett alternativt 
tvistlösningsorgan som är behörigt att 
behandla sådana tvister som avses i punkt 1 
för vars lösning inget befintligt alternativt 
tvistlösningsorgan är behörigt.

3. Medlemsstaterna kan fullgöra sin 
skyldighet enligt punkt 1 genom att inrätta
ett alternativt tvistlösningsorgan som är 
behörigt att behandla sådana tvister som 
avses i punkt 1 för vars lösning inget 
befintligt alternativt tvistlösningsorgan är 
behörigt.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna kan fullgöra sin 
skyldighet enligt punkt 1 genom att se till 
att det inrättas ett alternativt 
tvistlösningsorgan som är behörigt att 
behandla sådana tvister som avses i punkt 1 
för vars lösning inget befintligt alternativt 

3. Medlemsstaterna kan fullgöra sin 
skyldighet enligt punkt 1 genom att se till 
att det inrättas ett alternativt 
tvistlösningsorgan som är behörigt att 
behandla sådana tvister som avses i punkt 1 
för vars lösning inget befintligt alternativt 
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tvistlösningsorgan är behörigt. tvistlösningsorgan är behörigt.
Medlemsstaterna kan också uppfylla detta 
krav genom att använda sig av sektorsvisa 
alternativa tvistlösningsorgan i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

För att alternativ tvistlösning och tvistlösning online ska fungera korrekt måste de alternativa 
tvistlösningsorganen omfatta en så stor del som möjligt av alla sektorer. Detta kan dock ske 
på EU-nivå, och det finns inget behov av att medlemsstaterna inrättar sektorsvisa alternativa 
tvistlösningsorgan.

Ändringsförslag 269
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Konsumenterna får endast lämna in 
ett klagomål för alternativ tvistlösning om 
de först har lämnat ett klagomål till 
näringsidkaren.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller inte något krav på att konsumenten innan tvisten kan 
lämnas för alternativ tvistlösning först ska försöka lösa ett klagomål med näringsidkaren. Ett 
sådant krav är önskvärt, men också nödvändigt för att inte överbelasta de alternativa 
tvistlösningsorganen. Därför föreslås det i ändringsförslaget att ett sådant krav ska införas.

Ändringsförslag 270
Sandra Kalniete

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna kan införa eller 
bevara förfarandemässiga bestämmelser 
som gör det möjligt för de alternativa 
tvistlösningsorganen att agera effektivt, 
däribland bestämmelser om 
beloppsbegränsningar vid vilka detta 
direktiv inte är tillämpligt eller 
bestämmelser om en tidsfrist inom vilken 
konsumenten kan lämna ett klagomål till 
ett alternativt tvistlösningsorgan. Sådana 
förfarandemässiga bestämmelser får inte 
märkbart hindra konsumenternas tillgång 
till alternativa tvistlösningsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna kan tillåta att 
alternativt tvistlösningsorgan inför eller 
upprätthåller sådana förfaranden som gör 
det möjligt för dem avstå från att 
handlägga ett visst ärende om 
konsumenten inte har tagit kontakt med 
näringsidkaren direkt i syfte att lösa 
konflikten innan konsumenten vänder sig 
till det alternativa tvistlösningsorganet, 
eller om klagomålet är ogrundat, om det 
pågår ett annat förfarande avseende 
tvisten vid ett annat alternativt 
tvistlösningsorgan eller en annan 
domstol, eller om ett sådant förfarande 
skulle göra att organet skulle fungera på 
ett betydligt mindre effektivt sätt. En 
sådan handläggning får inte ens när det 
gäller gränsöverskridande tvister på ett 
betydande sätt försvåra konsumentens 
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möjligheter att utnyttja alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

Or. hu

Ändringsförslag 272
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får införa, bevara 
eller tillåta de alternativa 
tvistlösningsorganen att införa eller 
bevara förfarandemässiga bestämmelser 
som gör att de kan neka att ta sig an en 
viss tvist. Sådana förfarandemässiga 
bestämmelser får inte på ett oberättigat 
sätt hindra konsumenternas tillgång till 
alternativa tvistlösningsförfaranden.

Or. en

Motivering

Alla alternativa tvistlösningsorgan har bestämmelser som gör att de kan neka att hantera en 
tvist. Det är viktigt att beakta dessa bestämmelser. Det är också viktigt att inte försöka 
harmonisera dem, eftersom det ofta finns goda skäl till varför dessa bestämmelser skiljer sig 
åt mellan olika sektorer. Om ett alternativt tvistlösningsorgan på ett rimligt sätt har beslutat 
att en viss tvist inte lämpar sig för alternativ tvistlösning är det vidare orimligt att förvänta 
sig att ett annat alternativt tvistlösningsorgan ska vilja lösa tvisten.

Ändringsförslag 273
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna kan göra det möjligt 
för alternativa tvistlösningsorgan att anta 
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eller bibehålla förfaranderegler som gör 
att de kan avstå från att åta sig att 
behandla en viss tvist om konsumenten 
inte har tagit kontakt med näringsidkaren 
för att lösa tvisten, om klagomålet är 
ärekränkande eller om tvisten redan har 
behandlats av ett annat alternativt 
tvistlösningsorgan eller av en domstol. 
Sådana förfaranderegler bör inte 
påtagligt hindra konsumenternas tillgång 
till alternativa tvistlösningsförfaranden, 
även när det rör sig om 
gränsöverskridande tvister.

Or. fr

Ändringsförslag 274
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om ett alternativt tvistlösningsorgan i 
enlighet med de förfarandemässiga 
bestämmelser som avses i punkt 4 inte kan 
hantera en tvist som den ålagts, är 
medlemsstaterna inte skyldiga att se till att 
konsumenten kan lämna sin tvist till ett 
annat alternativt tvistlösningsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 275
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sakkunskap och opartiskhet Sakkunskap, oberoende och opartiskhet
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Or. fr

Ändringsförslag 276
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sakkunskap och opartiskhet Sakkunskap, oberoende och opartiskhet

Or. en

Motivering

Principen om oberoende är fristående från principen om opartiskhet och kommer att bidra till 
att öka de alternativa tvistlösningssystemens trovärdighet genom nödvändiga kompletterande 
krav med avseende på de fysiska personer som ansvarar för dessa system, som framför allt 
ska tillämpas då sådana fysiska personer uteslutande är anställda av näringsidkaren.

Ändringsförslag 277
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de fysiska 
personer som ansvarar för alternativ 
tvistlösning har nödvändig sakkunskap och 
är opartiska. Detta ska garanteras genom 
att det säkerställs att de

1. Medlemsstaterna ska se till att de fysiska 
personer som ansvarar för alternativ 
tvistlösning har nödvändig sakkunskap och 
är oberoende och opartiska. Detta ska 
garanteras genom att det säkerställs att de

Or. fr

Ändringsförslag 278
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledning
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de fysiska 
personer som ansvarar för alternativ 
tvistlösning har nödvändig sakkunskap och 
är opartiska. Detta ska garanteras genom 
att det säkerställs att de

1. Medlemsstaterna ska se till att de fysiska 
personer som ansvarar för alternativa 
tvistlösningsförfaranden har nödvändig 
sakkunskap och är opartiska. Detta ska 
garanteras genom att det säkerställs att de

Or. en

Ändringsförslag 279
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de fysiska 
personer som ansvarar för alternativ 
tvistlösning har nödvändig sakkunskap och 
är opartiska. Detta ska garanteras genom 
att det säkerställs att de

1. Medlemsstaterna ska se till att de fysiska 
personer som ansvarar för alternativ 
tvistlösning har nödvändig sakkunskap och 
är oberoende och opartiska. Detta ska 
garanteras genom att det säkerställs att de

Or. en

Motivering

Principen om oberoende är inte samma sak som opartiskhet, och denna princip skulle ge de 
alternativa tvistlösningssystemen mer trovärdighet genom att medföra att det ställs högre 
krav på de fysiska personer som har ansvar för dessa system och gäller i synnerhet i sådana 
fall då dessa är anställda enbart av näringsidkaren.

Ändringsförslag 280
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har nödvändiga kunskaper, färdigheter 
och erfarenheter inom alternativ 

(a) har nödvändiga kunskaper, färdigheter 
och erfarenheter, särskilt på det rättsliga 
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tvistlösning, området, inom alternativ tvistlösning,

Or. fr

Ändringsförslag 281
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har nödvändiga kunskaper, färdigheter 
och erfarenheter inom alternativ
tvistlösning,

(a) har nödvändiga kunskaper och
färdigheter inom tvistlösning,

Or. en

Ändringsförslag 282
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har nödvändiga kunskaper, färdigheter
och erfarenheter inom alternativ
tvistlösning,

(a) har nödvändiga dokumenterade
kunskaper, färdigheter och erfarenheter 
inom tvistlösning,

Or. en

Ändringsförslag 283
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De alternativa tvistlösningsorganen 
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har ansvaret för att definiera vad som är 
lämplig sakkunskap utifrån tvisternas typ 
och svårighetsgrad.

Or. en

Motivering

Detta är det bästa sättet att säkerställa att de kunskaper och färdigheter som besitts av de 
fysiska personer som hanterar klagomål passar både för de alternativa 
tvistlösningsmekanismerna och för tvisternas specifika karaktär.

Ändringsförslag 284
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 b. I de fall då de fysiska personer som 
ansvarar för tvistlösning är anställda 
enbart av näringsidkaren ska 
medlemsstaterna tillse att dessa uppfyller 
följande krav:
(a) De ska vara tillsatta av den högsta 
ledningen och för en tillräckligt lång tid 
för att säkerställa att de agerar oberoende.
(b) Det ska inte finnas några hierarkiska 
kopplingar till den verkställande 
ledningen, särskilt inte till dem som har 
ansvar för kundrelationer.
(c) Ersättningen får inte vara bunden till 
resultatet av den alternativa 
tvistlösningen.
(d) En särskild budget ska upprättas där 
man avsätter de resurser som behövs för 
att effektiviteten i de alternativa 
tvistlösningsförfarandena ska kunna 
säkerställas.

Or. en
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Motivering

Om direktivet ska utökas till att täcka alternativa tvistlösningsförfaranden där den fysiska 
person som leder förfarandet är anställd enbart av näringsidkaren är det nödvändigt att 
ställa upp särskilda krav för att säkerställa att principerna om opartiskhet och oberoende 
följs.

Ändringsförslag 285
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När de fysiska personer som ansvarar 
för tvistlösning i ett alternativt 
tvistlösningsorgan bildar ett kollegium, 
ska medlemsstaterna se till att organet 
sörjer för att kollegiet består av samma 
antal företrädare för konsumentintressen 
och företrädare för näringsidkarintressen.

utgår

Or. en

Motivering

Det är på intet sätt möjligt att detaljstyra hur sammansättningen av nämnderna i de 
alternativa tvistlösningsorganen ska se ut. Sammansättningen av kollegiet i ett alternativt 
tvistlösningsorgan är inte heller relevant vad avser opartiskheten utan kravet på att det inte 
ska föreligga någon intressekonflikt är tillräckligt.

Ändringsförslag 286
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När de fysiska personer som ansvarar 
för tvistlösning i ett alternativt 
tvistlösningsorgan bildar ett kollegium, 
ska medlemsstaterna se till att organet 

utgår
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sörjer för att kollegiet består av samma 
antal företrädare för konsumentintressen 
och företrädare för näringsidkarintressen.

Or. en

Ändringsförslag 287
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att den 
fysiska person som ansvarar för alternativ 
tvistlösning informerar om alla tänkbara 
faktorer som kan påverka dennes 
opartiskhet och ge upphov till en 
intressekonflikt på grund av man har en 
relation av personlig, affärsmässig eller 
ekonomisk karaktär med någon av 
parterna eller något annat intresse i 
resultatet från den alternativa 
tvistlösningen.

Or. en

Ändringsförslag 288
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. 1. I enlighet med punkt 1, led c ska 
medlemsstaterna, när de fysiska personer 
som ansvarar för alternativ tvistlösning är 
anställda eller får ersättning enbart av 
näringsidkaren eller en 
branschorganisation, se till att följande 
specifika villkor är uppfyllda:
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Dessa fysiska personer utför sina 
uppgifter inom en rättslig enhet som är 
skild från näringsidkaren eller 
branschorganisationen,
(2) Dessa fysiska personer är inte föremål 
för någon bedömning från näringslivets 
eller branschorganisationens sida och har 
ingen hierarkisk eller funktionell 
koppling till ledningen eller tjänsterna 
inom näringsverksamheten eller 
branschorganisationen,
(3) Dessa fysiska personer utses genom ett 
öppet förfarande med insyn,
(4) Dessa fysiska personer utses för en 
bestämd tidsperiod på minst tre år, 
(5) Dessa fysiska personers lönenivå är 
oberoende av resultaten för de alternativa 
tvistlösningsförfarandena,
(6) De tvistlösningsorgan som de omfattas 
av har en egen budget, skild från 
yrkesverksamhetens eller 
branschorganisationens allmänna budget,
(7) De tvistlösningsorgan som de omfattas 
av undergår en utvärdering minst en gång 
per år som genomförs av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
organet är etablerat för att fastställa att 
det verkligen uppfyller de kriterier som 
fastställs i kapitel 2 i detta direktiv och i 
synnerhet i denna punkt.

Or. fr

Ändringsförslag 289
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att den 
fysiska person som har ansvar för 
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alternativ tvistlösning får lämplig 
utbildning så att kvaliteten på 
tvistlösningar inom EU garanteras. 
Kommissionen kommer att utge stöd för 
utformning och införande av sådana 
system.

Or. en

Ändringsförslag 290
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Lagligheten hos besluten från alternativ 

tvistlösning
(1) Medlemsstaterna ska tillse att 
resultaten från alternativa 
tvistlösningsförfaranden som har som 
syfte att lösa tvister genom att förelägga 
konsumenten en lösning inte leder till att 
konsumenten fråntas det skydd som denne 
har rätt till enligt de tvingande 
bestämmelser i lagen som gäller i det land 
där det alternativa tvistlösningsorganet 
finns.
(2) Vid gränsöverskridande 
konsumenttvister ska medlemsstaterna 
tillse att resultaten från alternativa 
tvistlösningsförfaranden som har som 
syfte att lösa tvister genom att förelägga 
konsumenten en lösning inte leder till att 
konsumenten fråntas det skydd som denne 
har enligt regler som inte kan avtalas bort 
enligt lagen i medlemsstaten där 
konsumenten har sitt hemvist i de fall som 
föreskrivs i artikel 6 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 593/2008 
av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (Rom I).
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______________
1 EUT L 177, 4.7.2008, s.6.

Or. en

Motivering

Alternativa tvistlösningsorgan kan fatta sina beslut på grundval av andra regler än lagen 
(självreglerande koder eller liknande). Det är därför viktigt att alternativa 
tvistlösningsförfaranden inte ska leda till sämre skydd än det som föreskrivs i tillämplig lag, 
där sådana beslut är bindande för konsumenten.

Ändringsförslag 291
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser och i pappersform i sina 
lokaler offentliggör information om

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser och i pappersform i sina 
lokaler på ett tydligt, enkelt och förståeligt 
sätt offentliggör information om

Or. fr

Ändringsförslag 292
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser och i pappersform i sina 
lokaler offentliggör information om

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser och genom andra medier som 
de finner lämpliga offentliggör 
information om

Or. en
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Motivering

Det är kanske inte alltid lämpligt att tillhandahålla tryckta versioner, och för de alternativa 
tvistlösningsorganen kan detta, liksom att hålla dem uppdaterade, innebära betydande 
kostnader.

Ändringsförslag 293
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser och i pappersform i sina 
lokaler offentliggör information om

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen, på ett 
enkelt språk som är förståeligt för den 
genomsnittliga användaren, på sina 
webbplatser och, på begäran, i 
pappersform i sina lokaler offentliggör 
information om

Or. en

Ändringsförslag 294
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de fysiska personer som ansvarar för den 
alternativa tvistlösningen, hur de har utsetts 
och längden på deras uppdrag,

a) de fysiska personer som ansvarar för den 
alternativa tvistlösningen, deras 
akademiska meriter och 
yrkeskvalifikationer, hur de har utsetts och 
längden på deras uppdrag,

Or. el

Motivering

För mer öppenhet och insyn.
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Ändringsförslag 295
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) finansieringskällan, inklusive hur stor 
andel som är offentlig respektive privat 
finansiering,

utgår

Or. en

Motivering

Denna information är inte relevant för de alternativa tvistlösningsorganens opartiskhet. Med 
rätt styrning kan alternativa tvistlösningsorgan som inte får någon offentlig finansiering ändå 
var helt opartiska.

Ändringsförslag 296
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) de typer av tvister som de är behöriga att 
behandla,

d) de typer av tvister som de är behöriga att 
behandla, inbegripet i tillämpliga fall 
minimivärdet för tvisten,

Or. en

Ändringsförslag 297
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) förfarandereglerna för tvistlösning, e) förfarandereglerna för tvistlösning och 
de skäl som kan motivera att ett organ 
vägrar pröva en tvist, 

Or. en

Ändringsförslag 298
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) eventuella förhandskrav som parterna 
måste uppfylla innan ett alternativt 
tvistlösningsförfarande kan inledas,

h) eventuella förhandskrav som parterna 
måste uppfylla innan ett alternativt 
tvistlösningsförfarande kan inledas, bland 
annat att man försökt nå en uppgörelse i 
godo direkt med näringsidkaren,

Or. en

Motivering

Näringsidkaren bör kontaktas först, och endast om det försöket misslyckas ska tvisten 
hänskjutas till ett alternativt tvistlösningsorgan. Målet med denna bestämmelse är att göra de 
alternativa tvistlösningsorganen mer effektiva genom att låta dem fokusera enbart på 
relevanta tvister.

Ändringsförslag 299
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) de eventuella kostnader som parterna ska 
stå för,

i) de eventuella kostnader som parterna ska 
stå för, inbegripet regler om fördelningen 
av rättegångskostnader vid förfarandets 
slut,
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Or. en

Ändringsförslag 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) om nödvändigt, den bindande verkan 
av det alternativa tvistlösningsorganets 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 301
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser och i pappersform i sina 
lokaler offentliggör årliga 
verksamhetsrapporter. Rapporterna ska 
innehålla följande uppgifter om både 
inhemska och gränsöverskridande tvister:

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser eller på annat sätt som de 
finner lämpligt offentliggör årliga 
verksamhetsrapporter om de tvister som 
omfattas detta direktiv. Rapporterna ska 
innehålla följande uppgifter om både 
inhemska och gränsöverskridande tvister:

Or. en

Motivering

Det är bra att tydliggöra att de alternativa tvistlösningsorganen endast måste lämna 
rapporter om de tvister som omfattas av detta direktiv. Dessutom är det inte alltid lämpligt att 
ha tryckta upplagor tillgängliga, och tvistlösningsorganen kan ådra sig betydande kostnader 
om de ska trycka och uppdatera dessa rapporter.
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Ändringsförslag 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Under beaktande av uppgiftsskyddet 
exemplariska beslut på grundval av 
avgöranden i viktiga tvister.

Or. de

Ändringsförslag 303
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 7 - punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En förteckning över de viktigaste 
beslut som fattas och som kan påverka 
hur konsumenträttigheterna tolkas, 
åtföljd av allmänna rekommendationer 
för att varna om vissa återkommande eller 
betydande tvister.

Or. fr

Ändringsförslag 304
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Andelen tvistlösningsförfaranden som 
avbrutits innan ett resultat kunnat nås.

c) Antalet tvistlösningsförfaranden som 
avbrutits innan ett resultat kunnat nås.

Or. en
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Motivering

Denna information ges i en årlig verksamhetsrapport, och därför är det lämpligare att 
hänvisa till antal än till andel.

Ändringsförslag 305
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) I hur stor utsträckning resultaten av de 
alternativa tvistlösningsförfarandena 
efterlevts, om detta är känt.

e) I hur stor utsträckning resultaten av de 
alternativa tvistlösningsförfarandena 
efterlevts.

Or. en

Ändringsförslag 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alternativa 
tvistlösningsförfaranden är effektiva och 
uppfyller följande krav:

Medlemsstaterna ska se till att de
alternativa tvistlösningsförfaranden som
tvistlösningsorganen tillämpar är effektiva 
och uppfyller följande krav:

Or. en

Ändringsförslag 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förfarandet är lättillgängligt för båda a) Förfarandet är alltid tillgängligt online 
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parter oberoende av var de befinner sig. och lättillgängligt offline för båda parter.

Or. de

Ändringsförslag 308
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förfarandet är kostnadsfritt för 
konsumenterna eller kostnaderna är låga.

c) Förfarandet är kostnadsfritt för 
konsumenterna eller kostnaderna är låga. I 
slutet av förfarandet får den segrande 
parten ersättning av den förlorande 
parten för de kostnader som uppstått i 
samband med att förfarandet inletts.

Or. de

Ändringsförslag 309
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förfarandet är kostnadsfritt för 
konsumenterna eller kostnaderna är låga. 

(c) Förfarandet är kostnadsfritt för 
konsumenterna. 

Or. fr

Ändringsförslag 310
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förfarandet är kostnadsfritt för 
konsumenterna eller kostnaderna är låga.

c) Förfarandet är kostnadsfritt för 
konsumenterna och medlemsstaterna 
beslutar om lämpliga former av 
finansiering från näringslivet till 
alternativa tvistlösningsförfaranden inom 
deras jurisdiktion.

Or. en

Motivering

Konsumenterna kommer att avskräckas från att använda det alternativa 
tvistlösningsförfarandet om det medför kostnader. Förfaranderegler om ogrundade eller 
överdrivna yrkanden kommer att begränsa tvisterna till det absolut nödvändiga. I det 
ekonomiska klimat som för närvarande råder måste vi vara tydliga med att de alternativa 
tvistlösningsförfarandena inte får finansieras av skattebetalarna, utan måste betalas av 
näringslivet.

Ändringsförslag 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förfarandet är kostnadsfritt för 
konsumenterna eller kostnaderna är låga.

c) Förfarandet är kostnadsfritt eller 
kostnaderna är låga, eller åtminstone 
enkelt mätbara på förhand för parterna.

Or. it

Motivering

I syfte att uppnå större tillgänglighet och öppenhet måste förfarandekostnaderna vara tydligt 
och enkelt mätbara för konsumenten eller näringsidkaren innan han eller hon inleder ett 
förfarande.

Ändringsförslag 312
Louis Grech
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förfarandet är kostnadsfritt för 
konsumenterna eller kostnaderna är låga.

c) Förfarandet ska helst vara kostnadsfritt 
för konsumenten, och om detta inte är 
möjligt ska kostnaderna vara obetydliga.

Or. en

Ändringsförslag 313
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Det alternativa tvistlösningsorgan som 
tagit emot ett klagomål meddelar parterna 
i tvisten så snart det mottagit alla 
dokument som krävs för att genomföra 
det alternativa tvistlösningsförfarandet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tvisten löses inom 90 dagar från den 
dag då det alternativa tvistlösningsorganet 
tog emot klagomålet. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

d) Tvisten löses inom 90 kalenderdagar
från den dag då det alternativa 
tvistlösningsorganet tog emot klagomålet 
till dess att organet har föreslagit en 
lösning. Vid mycket komplicerade tvister 
får organet undantagsvis efter egen 
bedömning förlänga denna frist.

Or. de
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Motivering

Framläggning av en föreslagen lösning och inväntan av parternas godtagande faller inte 
inom ramen för fristen på 90 dagar, eftersom detta vore för en lågt beräknad tid.

Ändringsförslag 315
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Tvisten löses inom 90 dagar från den 
dag då det alternativa tvistlösningsorganet 
tog emot klagomålet. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

(d) Tvisten löses inom 90 kalenderdagar, 
från den dag då det alternativa 
tvistlösningsorganet tog emot den 
fullständiga klagomålsakten. Vid 
komplicerade tvister får organet förlänga 
denna frist.

Or. fr

Ändringsförslag 316
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tvisten löses inom 90 dagar från den 
dag då det alternativa tvistlösningsorganet 
tog emot klagomålet. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

d) Resultatet av det alternativa 
tvistlösningsförfarandet görs tillgängligt
inom 90 dagar från den dag då det 
alternativa tvistlösningsorganet tog emot 
klagomålet och all relevant 
dokumentation om klagomålet. Vid 
komplicerade tvister eller av andra 
motiverade skäl får denna frist 
överskridas.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att klargöra när 90-dagarsperioden inleds och när de alternativa 
tvistlösningsorganen i motiverade fall får överskrida denna tidsfrist för att garantera 
konsumenterna ett kvalitativt resultat, och inte bara ett snabbt resultat.

Ändringsförslag 317
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tvisten löses inom 90 dagar från den 
dag då det alternativa tvistlösningsorganet 
tog emot klagomålet. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

d) Tvisten löses inom 90 dagar från den 
dag då det alternativa tvistlösningsorganet 
tog emot hela klagomålsärendet. Vid 
komplicerade tvister eller när 
klagomålsärendet är ofullständigt får 
organet förlänga denna frist.

Or. en

Motivering

90-dagarsperioden måste inledas när det fullständiga klagomålsärendet med alla nödvändiga 
dokument skickats till det alternativa tvistlösningsorganet för att möjliggöra ett officiellt 
inledande av förfarandet. Om klagomålet är ofullständigt kan det bli omöjligt för det 
alternativa tvistlösningsorganet att utreda ärendet på ett grundligt och effektivt sätt och 
komma fram till en lösning inom den fastställda tidsfristen.

Ändringsförslag 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tvisten löses inom 90 dagar från den 
dag då det alternativa tvistlösningsorganet 
tog emot klagomålet. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

d) Resultatet av det alternativa 
tvistlösningsförfarandet görs tillgängligt
inom 120 dagar från den dag då det 
alternativa tvistlösningsorganet tog emot 
klagomålet och all relevant 
dokumentation om det. Vid komplicerade 
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tvister eller av andra motiverade skäl får 
denna frist överskridas.

Or. en

Motivering

Tidsfristen bör inte omfatta den tid som krävs för att få in alla nödvändiga dokument. 
Dessutom behövs en längre tidsfrist på 120 dagar för att säkerställa att besluten håller en 
hög kvalitet.

Ändringsförslag 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tvisten löses inom 90 dagar från den 
dag då det alternativa tvistlösningsorganet 
tog emot klagomålet. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

d) Tvisten löses inom 90 dagar från den 
dag då det alternativa tvistlösningsorganet 
tog emot klagomålet. Vid sammansatta 
tvister eller vid andra tungt vägande skäl 
får organet förlänga denna frist med 60 
dagar.

Or. hu

Ändringsförslag 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Medlemsstaterna ansvarar inte för
finansieringen av de alternativa 
tvistlösningsorganen.

Or. de
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Motivering

Finansieringen får inte ske genom skattebetalarna. Detta är en angelägenhet som enbart rör 
den privata sektorn, eftersom endast denna står för nyttjandet.

Ändringsförslag 321
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det alternativa tvistlösningsorganet ska få 
fatta beslut om att inleda undersökningar 
kring affärsmetoder, som inte har anmälts 
men där det trots det finns välgrundade 
misstankar eller bevis på att de är olagliga 
och vilseledande och när de drabbar ett 
stort antal konsumenter. Resultaten från 
dessa undersökningar ska kunna 
publiceras och ligga till grund för direkta 
rekommendationer till näringsidkarna.

Or. el

Motivering

Även om det inte först inkommit någon anmälan bör de alternativa tvistlösningsorganen ges 
möjlighet att fatta beslut om att inleda undersökningar kring affärsmetoder i de fall då det 
finns välgrundade misstankar eller bevis på att dessa är lagstridiga eller vilseledande och då 
de inverkar skadligt på marknaden och väsentligen kränker ett stort antal konsumenters 
rättigheter. De alternativa tvistlösningsorganen bör dessutom underrätta allmänheten om 
slutsatserna från dessa undersökningar och rikta offentliga rekommendationer mot 
näringsidkare i syfte att få dessa att bättra sig och upphöra med sina överträdelser.

Ändringsförslag 322
Catherine Stihler

Förslag till direktiv</DocAmend>
>Artikel 8 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater kan fastställa regler för 
förfarandet som kan tillämpas av 
alternativa tvistlösningsorgan för att 
säkerställa att de endast behandlar de 
tvister som lämpligen kan behandlas med 
alternativ tvistlösning och att dessa tvister 
överlämnas till tvistlösning i tid. En 
medlemsstat bör se till att sådana regler 
för förfarandet inte sätter orimliga 
gränser för tillämpningsområdet av den 
alternativa tvistlösningen i medlemsstaten 
i fråga.

Or. en

Motivering

Förmågan att behålla effektiva regler för att avvisa klagomål är särskilt viktig för alternativa 
tvistelösningar när parterna inte behöver komma överens på förhand om att vända sig till 
alternativ tvistelösning. Därför måste alternativa tvistelösningar kunna avvisa klagomål som 
de inte är bäst lämpade att behandla (t.ex. säga till konsumenterna att de bör vända sig till en 
annan alternativ tvistelösning eller till domstol istället för att endast avvisa klagomål som 
redan har behandlats i domstol).

Ändringsförslag 323
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumenterna ska kunna vända sig till 
alternativa tvistlösningsorgan inom en 
tidsgräns om minst ett år från den 
tidpunkt då de erhållit full kännedom om 
de otillbörliga handlingar eller den 
otillbörliga underlåtenhet som är 
anledningen till tvisten med 
näringsidkaren. På detta sätt garanteras 
enkel tillgång till alternativa 
tvistlösningsförfaranden samtidigt som 
man undviker att en lösning försvåras.
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Or. el

Ändringsförslag 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att följande 
gäller vid alternativa 
tvistlösningsförfaranden:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 325
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Parterna har möjlighet att framföra sin 
ståndpunkt samt höra de argument och 
sakförhållanden som den andra parten 
lägger fram och eventuella 
expertutlåtanden.

(a) Parterna har möjlighet att framföra sin 
ståndpunkt och höra de argument och 
sakförhållanden som den andra parten 
lägger fram och eventuella 
expertutlåtanden samt att reagera på detta 
inom en rimlig tidsperiod.

Or. fr

Ändringsförslag 326
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Tvisten mellan parterna ska 
dokumenteras tillfredsställande med 
bevisunderlag som tydligt ska visa på 
behovet av en lösning.

Or. el

Ändringsförslag 327
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Resultatet av förfarandet, inklusive 
grunderna för resultatet, görs tillgängligt 
för båda parter skriftligen eller på ett 
varaktigt medium.

b) Resultatet av förfarandet har ingen 
bindande verkan för de inblandade 
parterna om de inte innan förfarandet 
inleddes har upplysts om resultatets 
bindande karaktär och uttryckligen 
samtycker till den. Denna bestämmelse 
ska inte gälla om det föreskrivs i 
nationella regler att lösningarna är 
bindande för näringsidkaren.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att följande 
gäller vid alternativa 
tvistlösningsförfaranden som syftar till att 
lösa en tvist genom att en lösning föreslås.

2. Medlemsstaterna ska se till att följande 
gäller vid alternativa 
tvistlösningsförfaranden som syftar till att 
lösa en tvist.
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Or. de

Motivering

Alternativa tvistlösningsförfaranden kan ske genom samtal, alltså utan en formell föreslagen 
lösning.

Ändringsförslag 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att följande 
gäller vid alternativa 
tvistlösningsförfaranden som syftar till att 
lösa en tvist genom att en lösning föreslås: 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Innan konsumenterna godtar en 
föreslagen lösning underrättas de om att

a) Direkt efter att en ansökan om 
tvistlösning utanför domstol har tagits 
emot underrättas konsumenterna om att

Or. de

Motivering

Konsumenterna bör kunna förkasta förslaget från det alternativa tvistlösningsorganet om de 
inte är införstådda med informationen. Det tjänar ingenting till att genomföra ett alternativt 
tvistlösningsförfarande om konsumenterna sedan inte är införstådda med informationen.
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Ändringsförslag 331
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Innan konsumenterna godtar en 
föreslagen lösning underrättas de om att

(a) Innan parterna godtar en föreslagen 
lösning underrättas de om att

Or. fr

Ändringsförslag 332
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Innan konsumenterna godtar en 
föreslagen lösning underrättas de om att

a) Innan parterna godtar en föreslagen 
lösning underrättas de om att

Or. en

Motivering

Båda parter måste ha möjlighet att informeras om att de har möjlighet att välja huruvida de 
samtycker till lösningen som det alternativa tvistlösningsorganet föreslår, att den föreslagna 
lösningen kan vara mindre gynnsam än ett domstolsbeslut osv. Både konsumenten och 
näringsidkaren är part i förfarandet och det finns ingen grund för att utesluta någon av dem.

Ändringsförslag 333
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Innan konsumenterna godtar en 
föreslagen lösning underrättas de om att

a) Innan parterna godtar en föreslagen 
lösning underrättas de först om de 
rättigheter som de har enligt gällande 
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rättsliga bestämmelser, det vill säga om att

Or. el

Ändringsförslag 334
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) de kan välja om de vill godta den 
föreslagna lösningen eller inte,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

En följd av att artikel 9.2 a har ändrats.

Ändringsförslag 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) de kan välja om de vill godta den 
föreslagna lösningen eller inte,

i) båda parterna kan välja om de vill godta 
den föreslagna lösningen eller inte,

Or. de

Ändringsförslag 336
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) de kan välja om de vill godta den 
föreslagna lösningen eller inte,

(Berör inte den svenska versionen)

Or. fr

Ändringsförslag 337
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) den föreslagna lösningen kan vara 
mindre gynnsam än ett avgörande av en 
domstol som tillämpar rättsregler,

ii) den föreslagna lösningen kan skilja sig 
från ett avgörande av en domstol som 
tillämpar rättsregler,

Or. en

Ändringsförslag 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) den föreslagna lösningen kan vara 
mindre gynnsam än ett avgörande av en 
domstol som tillämpar rättsregler,

ii) den föreslagna lösningen kan vara mer 
eller mindre gynnsam än ett avgörande av 
en domstol som tillämpar rättsregler,

Or. de

Ändringsförslag 339
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) den föreslagna lösningen kan vara 
mindre gynnsam än ett avgörande av en 
domstol som tillämpar rättsregler,

ii) den föreslagna lösningen kan i 
förekommande fall vara mindre gynnsam 
än ett avgörande av en domstol som 
tillämpar rättsregler,

Or. fr

Ändringsförslag 340
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) den föreslagna lösningen kan vara 
mindre gynnsam än ett avgörande av en 
domstol som tillämpar rättsregler,

ii) den föreslagna lösningen följer de 
bindande rättsregler som måste finnas i 
den medlemsstat där tvistlösningen äger 
rum,

Or. da

Ändringsförslag 341
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) de innan de godtar eller förkastar den 
föreslagna lösningen har rätt att söka 
oberoende rådgivning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

En följd av att artikel 9.2 a har ändrats.
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Ändringsförslag 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) de innan de godtar eller förkastar den 
föreslagna lösningen har rätt att söka 
oberoende rådgivning.

iii) de när som helst, särskilt med hänsyn 
till den föreslagna lösningen, har rätt att 
söka oberoende rådgivning.

Or. de

Motivering

Denna upplysning måste ges redan innan förfarandet inleds, annars verkar det som om 
lösningen från det alternativa tvistlösningsorganet i slutändan ifrågasätts av det egna 
organet.

Ändringsförslag 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) ett godtagande av den föreslagna 
lösningen är rättsligt bindande,

Or. de

Motivering

Det är inte uppenbart varför detta inte bör falla inom ramen för a).

Ändringsförslag 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led iiib (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiib) den ansökande när som helst kan 
välja att dra tillbaka sin ansökan om en 
alternativ tvistlösning och därigenom 
förklara förfarandet avslutat,

Or. de

Motivering

Konsumenterna bör kunna dra tillbaka sin ansökan om en alternativ tvistlösning, eftersom 
tvisten fortfarande medan förfarandet pågår kan lösas bilateralt mellan parterna.

Ändringsförslag 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innan parterna godtar en föreslagen 
lösning underrättas de om den rättsliga 
verkan av godtagandet.

b) I samband med att en föreslagen 
lösning överlämnas ska parterna

Or. de

Motivering

Här handlar det om ett nytt led som inleder de enskilda efterföljande ändringsförslagen, som 
är underordnade led till detta.

Ändringsförslag 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) på nytt upplysas om att ett godtagande 
av den föreslagna lösningen är rättsligt 
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bindande,

Or. de

Ändringsförslag 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) upplysas om fristen på 
14 kalenderdagar från den dag då den 
föreslagna lösningen läggs fram till ett 
godtagande av den,

Or. de

Ändringsförslag 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) upplysas om att den föreslagna 
lösningen anses vara förkastad om inget 
skriftligt godtagande inlämnats inom 
14 kalenderdagar från den dag då den 
föreslagna lösningen har lagts fram, 
medan ett godtagande som inlämnats 
inom 14 kalenderdagar faller inom 
fristens ram.

Or. de

Ändringsförslag 349
Konstantinos Poupakis
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om parterna väljer att inte följa den 
föreslagna lösningen kan det alternativa 
tvistlösningsorganet publicera den 
lösningen.

Or. el

Ändringsförslag 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Innan parterna godtar en föreslagen 
lösning eller en uppgörelse i godo ges de 
en rimlig betänketid.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 351
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna kan sätta gränser för 
den upprättelse som kan tilldelas av 
alternativa tvistlösningsorgan eller för 
värdet på konsumentens anspråk.

Or. en
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Ändringsförslag 352
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Bindande alternativa 

tvistlösningsförfaranden
Medlemsstaterna ska vid alternativa 
tvistlösningsförfaranden som syftar till att 
lösa tvisten säkerställa att den erbjudna 
lösningen endast kan bli bindande för 
parterna om de upplystes om dess 
bindande karaktär i förväg och särskilt 
godtog detta. Ett särskilt godtagande av 
näringsidkaren krävs inte om nationella 
regler föreskriver att lösningarna är 
bindande för näringsidkaren.

Or. en

Motivering

En allmän regel när alternativa tvistlösningsförfaranden medför en bindande lösning för 
parterna är att dessa parter bör ha samtyckt till detta på förhand. Ett undantag är när 
nationella regler föreskriver att lösningarna är bindande för näringsidkaren. Dessa system 
fungerar mycket effektivt för konsumenterna och de bör inte undergrävas.

Ändringsförslag 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Frihet

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
beslut som fattas av det alternativa 
tvistlösningsorganet bara ska vara 
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bindande för parterna om de underrättats 
om dess bindande karaktär i förväg och 
de gett sitt specifika samtycke till detta.
2. Medlemsstaterna ska se till att trots 
näringsidkarens och konsumentens 
samtycke till den bindande karaktären av 
ett beslut som fattats av det alternativa 
tvistlösningsorganet behåller båda parter 
rätten att väcka talan vid domstol.

Or. en

Ändringsförslag 354
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Frihet

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
beslut som fattas av det alternativa 
tvistlösningsorganet bara ska vara 
bindande för parterna om de underrättats 
om dess bindande karaktär i förväg och 
de gett sitt specifika samtycke till detta, 
med undantag av när nationella regler 
föreskriver att lösningarna endast är 
bindande för näringsidkaren.
2. Medlemsstaterna ska se till att ett avtal 
mellan en konsument och en 
näringsidkare om att lämna in klagomål 
till ett alternativt tvistlösningsorgan inte 
är bindande för konsumenten om det 
slutits innan tvisten uppkom och om det 
fråntar konsumenten rätten att väcka
talan vid domstol för att få tvisten löst.

Or. en
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Ändringsförslag 355
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Sekretess i alternativa 

tvistlösningsförfaranden
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
parterna inte avtalar om annat ska varken 
alternativa tvistlösningsorgan eller fysiska 
personer med ansvar för alternativ 
tvistlösning vara skyldiga att lämna bevis i 
civil- och handelsrättsliga domstols- eller 
skiljeförfaranden avseende information 
som härrör från eller uppstår i samband 
med ett alternativt 
tvistlösningsförfarande, med följande 
undantag:
a) När det är nödvändigt på grund av 
prioriterade hänsyn till den allmänna 
ordningen i den berörda medlemsstaten, 
särskilt när det krävs för att säkerställa 
skyddet av barns intressen eller förhindra 
skada på en persons fysiska eller 
psykologiska integritet.
b) När utlämnandet av innehållet i 
resultatet av ett alternativt 
tvistlösningsförfarande är nödvändigt för 
att genomföra eller verkställa detta 
resultat.
2. Ingenting i punkt 1 ska förhindra att 
medlemsstater inför strängare åtgärder 
för att skydda sekretessen i alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 356
Catherine Stihler
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Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
1. Medlemsstaterna ska se till att det 
beslut som fattas av det alternativa 
tvistlösningsorganet bara ska vara 
bindande för parterna om de underrättats 
om dess bindande karaktär i förväg och 
de gett sitt specifika samtycke till detta.
2. Medlemsstaterna ska se till att ett avtal 
mellan en konsument och en 
näringsidkare om att lämna in klagomål 
till ett alternativt tvistlösningsorgan inte 
är bindande för konsumenten om det 
slutits innan tvisten uppkom och om det 
fråntar konsumenten rätten att väcka 
talan vid domstol för att få tvisten löst. 
Denna bestämmelse ska inte gälla om det 
föreskrivs i nationella regler att 
lösningarna är bindande för 
näringsidkaren.

Or. en

Ändringsförslag 357
Silvia Costa

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Medlemsstaterna ska se till att avtalen 
mellan konsumenter och näringsidkare 
avseende ingivande av klagomål till ett 
alternativt tvistlösningsorgan inte innebär 
att konsumenten förlorar rätten att vända 
sig till en domstol för att lösa en tvist.
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Or. it

Ändringsförslag 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9b
Legalitet

Medlemsstaterna ska vid alternativa 
tvistlösningsförfaranden som syftar till att 
lösa en tvist genom föreläggandet av en 
lösning se till att den lösning som 
föreläggs inte leder till att konsumenten 
fråntas det skydd som erbjuds genom de 
tvingande bestämmelser som gäller enligt 
lagen i den medlemsstat inom vars 
territorium det alternativa 
tvistlösningsorganet har sitt säte samt det 
skydd som erbjuds genom de tvingande 
bestämmelser som gäller enligt lagen i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort enligt definitionen i 
artikel 6 i förordning (EG) nr 593/2008.

Or. en

Ändringsförslag 359
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9b
Legalitet

Medlemsstaterna ska vid alternativa 
tvistlösningsförfaranden som syftar till att 
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lösa en tvist genom föreläggandet av en 
lösning på antingen konsumenten eller 
båda parter se till att den lösning som 
föreläggs på konsumenten inte leder till 
att konsumenten fråntas det skydd som 
erbjuds genom de tvingande bestämmelser 
som gäller enligt lagen i den medlemsstat 
inom vars territorium det alternativa 
tvistlösningsorganet har sitt säte. I 
händelse av gränsöverskridande tvister 
ska den lösning som föreläggs av det 
alternativa tvistlösningsorganet inte leda 
till att konsumenten fråntas det skydd som 
erbjuds genom de tvingande bestämmelser 
som gäller enligt lagen i den medlemsstat 
där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort enligt definitionen i artikel 6 i 
förordning (EG) nr 593/2008.

Or. en

Ändringsförslag 360
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9b
Alternativa tvistlösningsförfarandens 

effekt på begränsnings- och 
preskriptionstider

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
parter som väljer alternativ tvistlösning 
för att lösa en tvist inte senare förhindras 
att inleda ett rättegångsförfarande i 
förhållande till denna tvist genom att 
begränsnings- eller preskriptionstiderna 
går ut under det alternativa 
tvistlösningsförfarandet.
2. Punkt 1 ska inte påverka 
bestämmelserna om begränsnings- eller 
preskriptionstider i internationella 
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överenskommelser som medlemsstaterna 
är part i.

Or. en

Ändringsförslag 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om 
de alternativa tvistlösningsorgan som de 
omfattas av och som är behöriga att 
behandla eventuella tvister mellan dem och 
konsumenter. Informationen ska omfatta 
adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser, och det 
ska anges om näringsidkaren åtar sig att 
använda sig av dessa organ för att lösa 
tvister med konsumenter.

(1) Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om 
de alternativa tvistlösningsorgan som de 
omfattas av och som är behöriga att 
behandla eventuella tvister mellan dem och 
konsumenter. Informationen ska omfatta 
adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser, och det 
ska anges om näringsidkaren åtar sig att 
använda sig av dessa organ för att lösa 
tvister med konsumenter. Informationen 
ska åtminstone omfatta de behöriga 
alternativa tvistlösningsorganens adress 
och webbplats.

Or. hu

Ändringsförslag 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om 
de alternativa tvistlösningsorgan som de 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om 
de alternativa tvistlösningsorgan som de 



AM\903359SV.doc 131/153 PE489.695v01-00

SV

omfattas av och som är behöriga att 
behandla eventuella tvister mellan dem och 
konsumenter. Informationen ska omfatta 
adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser, och det 
ska anges om näringsidkaren åtar sig att 
använda sig av dessa organ för att lösa 
tvister med konsumenter.

omfattas av och som de åtar sig att 
åberopa, och som är behöriga att behandla 
eventuella tvister mellan dem och 
konsumenter. Informationen ska omfatta 
kontaktuppgifter och adressen till de 
berörda alternativa tvistlösningsorganens 
webbplatser

Or. fr

Ändringsförslag 363
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om 
de alternativa tvistlösningsorgan som de 
omfattas av och som är behöriga att 
behandla eventuella tvister mellan dem 
och konsumenter. Informationen ska 
omfatta adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser, och det 
ska anges om näringsidkaren åtar sig att 
använda sig av dessa organ för att lösa 
tvister med konsumenter.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium som åtar sig att använda eller 
är skyldiga att använda alternativa 
tvistlösningsorgan för att lösa tvister med 
konsumenter underrättar sina 
konsumenter om berörda alternativa 
tvistlösningsorgan. Informationen ska 
omfatta adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser.

Or. en

Motivering

Endast företag som använder alternativ tvistlösning måste tillhandahålla information om ett 
alternativt tvistlösningsorgan, annars kan konsumenter vilseledas i fråga om huruvida 
alternativ tvistlösning finns tillgänglig. Därutöver skulle det vara betungande att kräva att 
företag inkluderar information om alternativa tvistlösningsorgan på fakturor och kvitton, 
särskilt i fråga om företag som använder flera olika alternativa tvistlösningsorgan för olika 
produkter/tjänster som de säljer.
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Ändringsförslag 364
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om 
de alternativa tvistlösningsorgan som de 
omfattas av och som är behöriga att 
behandla eventuella tvister mellan dem och 
konsumenter. Informationen ska omfatta 
adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser, och det 
ska anges om näringsidkaren åtar sig att 
använda sig av dessa organ för att lösa 
tvister med konsumenter.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om 
de alternativa tvistlösningsorgan som de 
omfattas av och som är behöriga att 
behandla eventuella tvister mellan dem och 
konsumenter. Informationen ska omfatta 
adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser, och det 
ska anges om näringsidkaren åtar sig att
använda sig av dessa organ för att lösa 
tvister med konsumenter. Informationen 
ska omfatta adressen till de berörda 
alternativa tvistlösningsorganens 
webbplatser.

Or. en

Ändringsförslag 365
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om 
de alternativa tvistlösningsorgan som de 
omfattas av och som är behöriga att 
behandla eventuella tvister mellan dem och 
konsumenter. Informationen ska omfatta 
adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser, och det 
ska anges om näringsidkaren åtar sig att 
använda sig av dessa organ för att lösa 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om
de alternativa tvistlösningsorgan som de 
omfattas av och som är behöriga att 
behandla eventuella tvister mellan dem och 
konsumenter. Informationen ska omfatta 
adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser.
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tvister med konsumenter.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig på ett enkelt, direkt, väl 
synligt och beständigt sätt på 
näringsidkarens webbplats, om en sådan 
finns, i de allmänna villkoren för avtal om 
försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mellan 
näringsidkaren och en konsument samt 
på fakturor och kvitton avseende dessa 
avtal. Det ska anges var det finns 
ytterligare information om det berörda 
alternativa tvistlösningsorganet och om 
villkoren för användning av organet.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
vara lättillgänglig och enkel att förstå. Det 
ska anges var det finns ytterligare 
information om det berörda alternativa 
tvistlösningsorganet och om villkoren för 
användning av organet.

Or. de

Ändringsförslag 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska
göras tillgänglig på ett enkelt, direkt, väl 
synligt och beständigt sätt på 
näringsidkarens webbplats, om en sådan 
finns, i de allmänna villkoren för avtal om 
försäljning av varor eller tillhandahållande 
av tjänster mellan näringsidkaren och en 
konsument samt på fakturor och kvitton 
avseende dessa avtal. Det ska anges var 
det finns ytterligare information om det 
berörda alternativa tvistlösningsorganet 
och om villkoren för användning av 
organet.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
offentliggöras på ett tydligt, enkelt och 
förståeligt sätt och den ska vara 
lättillgänglig, direkt och ständigt finnas på 
näringsidkarens webbplats, om en sådan 
finns, i de allmänna villkoren för avtal om 
försäljning av varor eller tillhandahållande 
av tjänster mellan näringsidkaren och en 
konsument, samt varje gång som en 
näringsidkare avslår ett klagomål som har 
lämnats in till denna direkt av en 
konsument. Det ska anges var det finns 
ytterligare information om det berörda 
alternativa tvistlösningsorganet och om 
villkoren för användning av organet.

Or. fr

Ändringsförslag 368
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig på ett enkelt, direkt, väl 
synligt och beständigt sätt på 
näringsidkarens webbplats, om en sådan 
finns, i de allmänna villkoren för avtal om
försäljning av varor eller
tillhandahållande av tjänster mellan 
näringsidkaren och en konsument samt på
fakturor och kvitton avseende dessa avtal.
Det ska anges var det finns ytterligare 
information om det berörda alternativa 
tvistlösningsorganet och om villkoren för 
användning av organet.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig på ett begripligt och 
lättillgängligt och enkelt sätt på 
näringsidkarens webbplats, om en sådan 
finns, och i förekommande fall i de 
allmänna villkoren för avtal om försäljning 
eller tjänster mellan näringsidkaren och en 
konsument.

Or. en
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Motivering

Endast företag som använder alternativ tvistlösning måste tillhandahålla information om ett 
alternativt tvistlösningsorgan, annars kan konsumenter vilseledas i fråga om huruvida 
alternativ tvistlösning finns tillgänglig. Därutöver skulle det vara betungande att kräva att 
företag inkluderar information om alternativa tvistlösningsorgan på fakturor och kvitton, 
särskilt i fråga om företag som använder flera olika alternativa tvistlösningsorgan för olika 
produkter/tjänster som de säljer.

Ändringsförslag 369
Sandra Kalniete

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig på ett enkelt, direkt, väl 
synligt och beständigt sätt på 
näringsidkarens webbplats, om en sådan 
finns, i de allmänna villkoren för avtal om 
försäljning av varor eller tillhandahållande 
av tjänster mellan näringsidkaren och en 
konsument samt på fakturor och kvitton 
avseende dessa avtal. Det ska anges var 
det finns ytterligare information om det 
berörda alternativa tvistlösningsorganet 
och om villkoren för användning av 
organet.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig på ett enkelt, direkt, väl 
synligt och beständigt sätt på 
näringsidkarens webbplats, om en sådan 
finns, i de allmänna villkoren för avtal om 
försäljning av varor eller tillhandahållande 
av tjänster mellan näringsidkaren och en 
konsument.

Or. en

Ändringsförslag 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig på ett enkelt, direkt, väl 
synligt och beständigt sätt på 

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig på ett tydligt, förståeligt
och lättillgängligt sätt på näringsidkarens 
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näringsidkarens webbplats, om en sådan 
finns, i de allmänna villkoren för avtal om 
försäljning av varor eller tillhandahållande 
av tjänster mellan näringsidkaren och en 
konsument samt på fakturor och kvitton 
avseende dessa avtal. Det ska anges var 
det finns ytterligare information om det 
berörda alternativa tvistlösningsorganet 
och om villkoren för användning av 
organet.

webbplats, om en sådan finns, och om 
tillämpligt i de allmänna villkoren för avtal 
om försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mellan 
näringsidkaren och en konsument.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna och näringsidkarna ska kunna överväga hur de ska informera 
konsumenterna. Kravet på information i fakturor och på kvitton skulle vara en överdriven 
börda, i synnerhet för små och medelstora företag, och det skulle även vara opraktiskt.

Ändringsförslag 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bestämmelserna i den här artikeln ska 
inte påverka tillämpningen av 
bestämmelserna i artiklarna 6, 7 och 8 i 
direktiv 2011/83/EU beträffande 
konsumentinformation vid distansavtal och 
avtal utanför fasta affärslokaler.

3. Bestämmelserna i den här artikeln ska 
inte påverka tillämpningen av 
bestämmelserna i artiklarna 6, 7 och 8 i 
direktiv 2011/83/EU beträffande 
konsumentinformation vid distansavtal och 
avtal utanför fasta affärslokaler eller 
motsvarande bestämmelser i direktiv 
2009/138/EG om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II) 
och direktiv 2002/65/EG om 
distansförsäljning av finansiella tjänster 
till konsumenter.

Or. de

Motivering

Den informationsplikt som avses i artikel 10 för näringsidkare gentemot konsumenter 
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regleras inte enbart i nämnda direktiv om konsumenters rättigheter. Bestämmelserna 
angående informationsplikt i Solvens II-ramdirektivet och direktivet om distansförsäljning av 
finansiella tjänster gällande klagomål och prövning utanför domstol bör också nämnas som 
exempel i artikel 10.3.

Ändringsförslag 372
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alternativa 
tvistlösningsorgan, 
konsumentorganisationer, 
näringslivsorganisationer,
konsumentcentrum inom nätverket av 
europeiska konsumentcentrum och, i 
förekommande fall, de organ som utsetts i 
enlighet med artikel 11.2 i sina lokaler och 
på sina webbplatser offentliggör den 
förteckning över alternativa 
tvistlösningsorgan som avses i artikel 17.3.

Medlemsstaterna ska se till att alternativa 
tvistlösningsorgan, konsumentcentrum 
inom nätverket av europeiska 
konsumentcentrum och, i förekommande 
fall, de organ som utsetts i enlighet med 
artikel 11.2 på sina webbplatser 
offentliggör, genom en länk till 
kommissionens webbplats och på andra 
sätt som de finner lämpliga, den 
förteckning över alternativa 
tvistlösningsorgan som avses i artikel 17.4.

Or. en

Motivering

Konsumentorganisationer och näringslivsorganisationer är fristående organisationer och det 
vore olämpligt om medlemsstaterna försökte tvinga dem att agera på något särskilt sätt. Det 
kanske inte alltid lämpar sig att ha förteckningen över alternativa tvistlösningsorgan 
tillgänglig i dessa organs lokaler.

Ändringsförslag 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att information om hur 



PE489.695v01-00 138/153 AM\903359SV.doc

SV

konsumenterna kan utnyttja alternativa 
tvistlösningsförfaranden i de fall det 
uppstår en sådan avtalsrättslig tvist 
mellan en konsument och en 
näringsidkare som avses i artikel 2.1 
offentliggörs på ett lämpligt sätt.

Or. hu

Ändringsförslag 374
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna 
garanterar att man sprider tillräcklig 
information om konsumenternas 
möjligheter att få skadestånd vid 
avtalstvister med näringsidkare enligt 
artikel 2.

Or. el

Ändringsförslag 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete mellan alternativa 
tvistlösningsorgan för att lösa 
gränsöverskridande tvister

Samarbete och erfarenhetsutbyte på EU-
nivå mellan alternativa tvistlösningsorgan 
för att lösa gränsöverskridande tvister

Or. fr

Ändringsförslag 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi



AM\903359SV.doc 139/153 PE489.695v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen samarbetar 
för att lösa gränsöverskridande tvister.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen samarbetar 
för att lösa gränsöverskridande tvister och 
att fortlöpande utbyte av god praxis sker i 
fråga om gränsöverskridande samt 
nationella tvister.

Or. fr

Ändringsförslag 377
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen 
samarbetar för att lösa gränsöverskridande 
tvister.

1. Medlemsstaterna ska uppmuntra de 
alternativa tvistlösningsorganen att 
samarbeta för att lösa gränsöverskridande 
tvister.

Or. en

Motivering

De alternativa tvistlösningsorganen är ofta fristående organisationer och det vore inte 
lämpligt att säkerställa att de samarbetar. Att placera onödiga bördor på tvistlösare kan 
avskräcka dem från att listas som alternativa tvistlösningsorgan i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag 378
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen stöder och gynnar 
erfarenhetsutbytet mellan alternativa 
tvistlösningsorgan i syfte att främja bästa 
praxis, i synnerhet genom programmet 
”Konsumenter”,

Or. fr

Ändringsförslag 379
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
alternativa tvistlösningsorgan och 
nationella myndigheter med ansvar för 
tillsynen av unionslagstiftningen om 
konsumentskydd samarbetar.

1. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
samarbete mellan alternativa 
tvistlösningsorgan och nationella 
myndigheter med ansvar för tillsynen av 
unionslagstiftningen om konsumentskydd.

Or. en

Motivering

De alternativa tvistlösningsorganen är ofta fristående organisationer och det vore inte 
lämpligt att säkerställa att de samarbetar.

Ändringsförslag 380
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta samarbete ska omfatta ömsesidigt 
utbyte av information om näringsidkares 
affärsmetoder som konsumenter har 
lämnat in klagomål mot. Det ska också 

2. Detta samarbete kan omfatta ömsesidigt 
utbyte av information om näringsidkares 
metoder inom specifika branscher som 
konsumenter har lämnat in klagomål mot. 
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omfatta teknisk bedömning och 
information från de nationella 
myndigheterna till de alternativa 
tvistlösningsorganen, om bedömningen 
eller informationen är nödvändig för 
behandlingen av enskilda tvister.

Det ska också omfatta teknisk bedömning 
och information från de nationella 
myndigheterna till de alternativa 
tvistlösningsorganen, om bedömningen 
eller informationen är nödvändig för 
behandlingen av enskilda tvister och inte 
går att få någon annan stans.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att möjliggöra ett ökat utbyte av information mellan alternativa 
tvistlösningsorgan och nationella tillsynsmyndigheter, men att kräva ett sådant utbyte av 
information kan, under vissa omständigheter, äventyra dessa organisationers oberoende och 
kan avskräcka näringsidkare från att använda alternativ tvistlösning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta samarbete ska omfatta ömsesidigt 
utbyte av information om näringsidkares
affärsmetoder som konsumenter har 
lämnat in klagomål mot. Det ska också 
omfatta teknisk bedömning och 
information från de nationella 
myndigheterna till de alternativa 
tvistlösningsorganen, om bedömningen 
eller informationen är nödvändig för 
behandlingen av enskilda tvister.

2. Detta samarbete ska omfatta ömsesidigt 
utbyte av information om näringsidkaren i 
den mån som konsumenter har lämnat in 
upprepade klagomål mot denna. Det ska
också omfatta teknisk bedömning och 
information, i den mån sådan redan finns, 
från de nationella myndigheterna till de 
alternativa tvistlösningsorganen, om 
bedömningen eller informationen är 
nödvändig för behandlingen av enskilda 
tvister.

Or. de

Motivering

Näringsidkares affärsmetoder får inte schablonmässigt offentliggöras, eftersom det här även 
handlar om konfidentiella uppgifter och affärshemligheter som inte bör hamna i 
offentlighetens ljus. Dessutom kan det alternativa tvistlösningsorganet inte genom EU-
lagstiftning förpliktiga statliga organ att göra en bedömning. Detta gäller särskilt 
finansieringen.
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Ändringsförslag 382
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta samarbete ska omfatta ömsesidigt 
utbyte av information om näringsidkares 
affärsmetoder som konsumenter har 
lämnat in klagomål mot. Det ska också 
omfatta teknisk bedömning och 
information från de nationella 
myndigheterna till de alternativa 
tvistlösningsorganen, om bedömningen 
eller informationen är nödvändig för 
behandlingen av enskilda tvister.

2. Detta samarbete ska omfatta ömsesidigt 
utbyte av information om klagomål som 
lämnats av konsumenter och de positiva 
eller negativa resultatet från det 
alternativa tvistlösningsförfarandet. Det 
ska också omfatta teknisk bedömning och 
information från de nationella
myndigheterna till de alternativa 
tvistlösningsorganen, om bedömningen 
eller informationen är nödvändig för 
behandlingen av enskilda tvister.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”affärsmetoder” tycks oklar och tvetydig. Den nya lydelsen försöker att 
rikta informationsutbytet mot den typ av klagomål som lämnas av konsumenter till det 
alternativa tvistlösningsorganet, och på resultatet av förfarandet (oavsett om resultatet var 
positivt eller negativt).

Ändringsförslag 383
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet som ska ansvara för 
övervakningen av utvecklingen av 
alternativa tvistlösningsorgan på dess 
territorium och av hur de fungerar. Varje 
medlemsstat ska meddela kommissionen 

1. Varje medlemsstat ska utse en 
myndighet till behörig myndighet i 
enlighet med artiklarna 16 och 17. Varje 
medlemsstat får utse fler än en behörig 
myndighet. Om en medlemsstat gör detta 
ska den avgöra vilken av de behöriga 
myndigheter som utsetts som ska fungera 
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vilken myndighet den har utsett. som kommissionens enda kontaktpunkt 
bland de behöriga myndigheterna på dess 
territorium. Varje medlemsstat ska 
meddela kommissionen vilken myndighet 
eller, i förekommande fall, vilka behöriga 
myndigheter, inklusive den enda 
kontaktpunkten, som den har utsett.

Or. en

Motivering

För att återspegla de olika branschrelaterade eller geografiska aspekterna av alternativ 
tvistlösning krävs det att medlemsstaterna får utse fler än en behörig myndighet.

Ändringsförslag 384
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet som ska ansvara för 
övervakningen av utvecklingen av 
alternativa tvistlösningsorgan på dess 
territorium och av hur de fungerar. Varje 
medlemsstat ska meddela kommissionen 
vilken myndighet den har utsett.

1. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet som ska ansvara för 
övervakningen av utvecklingen av 
alternativa tvistlösningsorgan på dess 
territorium och av hur de fungerar. Varje 
medlemsstat får utse fler än en behörig 
myndighet om övervakningen om de 
alternativa tvistlösningsorganen i de olika 
sektorerna kräver detta. Om en 
medlemsstat gör detta ska den utse en av 
de behöriga myndigheterna till 
kommissionens enda kontaktpunkt. Varje 
medlemsstat ska meddela kommissionen 
vilken myndighet eller, i förekommande 
fall, vilka myndigheter, inklusive den som 
fungerar som enda kontaktpunkt, som den 
har utsett.

Or. en

Motivering

Det kan vara svårt för en behörig myndighet att övervaka hur de alternativa 
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tvistlösningsorganen i alla sektorer fungerar och utvecklas.

Ändringsförslag 385
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet som ska ansvara för 
övervakningen av utvecklingen av 
alternativa tvistlösningsorgan på dess 
territorium och av hur de fungerar. Varje 
medlemsstat ska meddela kommissionen 
vilken myndighet den har utsett.

1. Varje medlemsstat ska utse en 
myndighet till behörig myndighet i 
enlighet med artiklarna 16 och 17. Varje 
medlemsstat får utse fler än en behörig 
myndighet. Om en medlemsstat gör detta 
ska den avgöra vilken av de behöriga 
myndigheter som utsetts som ska fungera 
som kommissionens enda kontaktpunkt 
bland de behöriga myndigheterna på dess 
territorium. Varje medlemsstat ska 
meddela kommissionen vilken myndighet 
eller, i förekommande fall, vilka behöriga 
myndigheter, inklusive den enda 
kontaktpunkten, som den har utsett.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater skapar skillnaderna mellan sektorer ett behov av flera särskilda 
myndigheter för alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag 386
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska upprätta en 
förteckning över de behöriga myndigheter 
som den fått meddelande om i enlighet 
med punkt 1 och offentliggöra 

2. Kommissionen ska upprätta en 
förteckning över de behöriga myndigheter 
som inbegriper, i förekommande fall, de 
som fungerar som enda kontaktpunkt som 
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förteckningen i Europeiska unionens 
officiella tidning..

den fått meddelande om i enlighet med 
punkt 1 och offentliggöra förteckningen i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Relevant statistik som visar hur 
näringsidkare använder sig av alternativ 
tvistlösning vid tvister med konsumenter.

utgår

Or. de

Motivering

De alternativa tvistlösningsorganens rapporteringsskyldighet gentemot de behöriga 
myndigheterna bör vara genomförbar och hanterbar samtidigt som den inte får vara förenad 
med onödig administrativ börda. 

Ändringsförslag 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I förekommande fall, en bedömning av 
hur effektivt samarbetet är inom nätverk 
av alternativa tvistlösningsorgan som 
underlättar lösning av 
gränsöverskridande tvister.

utgår

Or. de
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Motivering

De alternativa tvistlösningsorganens rapporteringsskyldighet gentemot de behöriga 
myndigheterna bör vara genomförbar och hanterbar samtidigt som den inte får vara förenad 
med onödig administrativ börda. 

Ändringsförslag 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) En självutvärdering av hur effektivt det 
alternativa tvistlösningsförfarande som 
organet erbjuder är och möjliga sätt att 
förbättra effektiviteten.

utgår

Or. de

Motivering

De alternativa tvistlösningsorganens rapporteringsskyldighet gentemot de behöriga 
myndigheterna bör vara genomförbar och hanterbar samtidigt som den inte får vara förenad 
med onödig administrativ börda. 

Ändringsförslag 390
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
alternativa tvistlösningsorgan, där de 
fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen uteslutande anlitas av den 
näringsidkare som är etablerad på deras 
territorier, årligen meddelar den behöriga 
myndigheten om deras fortsatta 
efterlevnad av följande krav:
a) De ska utses av den högsta ledningen 
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och uppdragen ska vara tillräckligt långa 
för att säkerställa deras verksamhets 
oberoende.
b) Det ska inte finnas någon hierarkisk 
koppling till den operativa ledningen, i 
synnerhet med de som ansvarar för 
kundkontakterna.
c) Ersättningen ska inte baseras på 
resultaten av tvistlösningsförfarandet.
d) Det ska inrättas en särskild budget med 
tillräckliga resurser för att säkerställa 
tvistlösningsförfarandenas effektivitet.

Or. en

Motivering

Utvidgningen av direktivets tillämpningsområde till alternativa tvistlösningssystem där den 
ansvariga fysiska personen uteslutande anlitas av näringsidkaren bör kompletteras med 
ytterligare övervakning av sådana organ för att säkerställa fortsatt efterlevnad av kraven på 
oberoende och opartiskhet som avgör huruvida de ska omfattas av direktivets 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 391
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Behovet av parternas eller deras 
ombuds fysiska närvaro, i förekommande 
fall.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 392
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)



PE489.695v01-00 148/153 AM\903359SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De behöriga myndigheterna ska 
meddela ett alternativt tvistlösningsorgan 
om detta organ inte längre uppfyller 
kraven i punkt 1. Om det alternativa 
tvistlösningsorganet efter en period på tre 
månader fortfarande inte uppfyller 
kraven i punkt 1 ska den behöriga 
myndigheten stryka organet i fråga från 
förteckningen.

Or. en

Motivering

Man bör, efter tillbörlig varning, kunna stryka ett alternativt tvistlösningsorgan från 
förteckningen över alternativa tvistlösningsorgan om det inte längre uppfyller 
kvalitetsstandarderna i direktivet.

Ändringsförslag 393
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Denna förteckning ska uppdateras 
utan onödigt dröjsmål och relevanta 
uppgifter ska meddelas kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 394
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Om en medlemsstat utser fler än en 
behörig myndighet ska förteckningen och 
de uppdateringar som avses i punkt 2 
meddelas till kommissionen av den enda 
kontaktpunkten. Förteckningarna och 
uppdateringarna ska röra alla alternativa 
tvistlösningsorgan som är etablerade i 
medlemsstaten i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vartannat år ska de offentliga 
myndigheterna offentliggöra en rapport om 
utvecklingen av alternativa 
tvistlösningsorgan och om hur de fungerar. 
I rapporten ska man särskilt

5. Vart tredje år ska de offentliga 
myndigheterna offentliggöra en rapport om 
utvecklingen av alternativa 
tvistlösningsorgan och om hur de fungerar. 
I rapporten ska man särskilt

Or. de

Motivering

Detta syftar till minskad administrativ börda för de nationella myndigheterna.

Ändringsförslag 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av de nationella 

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av de nationella 
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bestämmelser som antagits i enlighet med 
artiklarna 10, 16.1 och 16.2 i detta direktiv 
och ska vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

bestämmelser som antagits i enlighet med 
artiklarna 10, 16.1 och 16.2 i detta direktiv 
om en anmodan gjorts, som dock varit 
utan framgång, och vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. de

Ändringsförslag 397
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artiklarna 10, 16.1 och 16.2 i detta 
direktiv och ska vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 10 i detta direktiv och ska vidta de 
åtgärder som krävs för att se till att dessa 
påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

Or. en

Motivering

Tvistlösare som inte längre uppfyller kraven i direktivet ska strykas från förteckningen över 
alternativa tvistlösningsorgan. Det är därför onödigt att införa ytterligare påföljer mot 
alternativa tvistlösningsorgan, och att göra detta skulle kunna avskräcka dem från att tas med 
i förteckningen i enlighet med direktivet.

Ändringsförslag 398
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [Office of 
Publications insert date: 18 months after 
entry into force] sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Medlemsstaterna ska senast den [Office of 
Publications insert date: 24 months after 
entry into force] sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser.

Or. en

Motivering

Det krävs en längre införlivandeperiod för att utfärda genomförandelagstiftning och för att 
upprätta nya alternativa tvistlösningsorgan eller förse nuvarande tvistlösare med en 
övergångsperiod under vilken de kan ändra sina förfaranden för att uppfylla kraven i 
direktivet. Man behöver inte be medlemsstaterna att lämna in en jämförelsetabell.

Ändringsförslag 399
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [Office of 
Publications insert date: 18 months after 
entry into force] sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Medlemsstaterna ska senast den [Office of 
Publications insert date: 18 months after 
entry into force] sätta i kraft de lagar och 
andra författningar eller åtgärder för 
självkontroll som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater, t.ex. Nederländerna, är de alternativa tvistlösningsmekanismerna väl 
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utvecklade samtidigt som lagstiftning saknas. I dessa medlemsstater finns det stora 
möjligheter för företag att införa alternativa tvistlösning genom självreglering. Många 
företag ser alternativ tvistlösning som en bra mekanism för att förse konsumenter med
ytterligare mekanismer för att lösa tvister. Detta kan hända i situationer då även regeringen 
deltar (ekonomiskt) i sådana samarbetsmekanismer. Det anses lämpligt att i artikel 22 
uttryckligen fastställa att förordningen om tvistlösning kan genomföras genom självreglering.

Ändringsförslag 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den [Office of 
Publications insert date: five years after the 
entry into force] och därefter vart tredje år 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv för Europaparlamentet, rådet 
och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. I rapporten ska man beakta 
utvecklingen och användningen av 
alternativa tvistlösningsorgan och 
konsekvenserna av detta direktiv för 
konsumenter och näringsidkare. Rapporten 
ska vid behov åtföljas av förslag till 
ändring av detta direktiv.

Kommissionen lägger senast den [Office 
of Publications insert date: four years after 
the entry into force] och därefter vart femte 
år fram en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv för Europaparlamentet, rådet 
och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. I denna rapport ska man 
beakta utvecklingen och användningen av 
alternativa tvistlösningsorgan och 
konsekvenserna av detta direktiv för 
konsumenter och näringsidkare. Rapporten 
ska vid behov åtföljas av förslag till 
ändring av detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 23 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den [Office of 
Publications insert date: five years after the 
entry into force] och därefter vart tredje år 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv för Europaparlamentet, rådet 

Kommissionen ska senast den [Office of 
Publications insert date: five years after the 
entry into force] och därefter vart tredje år 
lägga fram en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv för Europaparlamentet, rådet 
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och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. I rapporten ska man beakta 
utvecklingen och användningen av 
alternativa tvistlösningsorgan och 
konsekvenserna av detta direktiv för 
konsumenter och näringsidkare. Rapporten 
ska vid behov åtföljas av förslag till 
ändring av detta direktiv.

och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. I rapporten ska man beakta 
utvecklingen och användningen av 
alternativa tvistlösningsorgan och 
konsekvenserna av detta direktiv för 
konsumenter och näringsidkare. Rapporten 
ska omfatta särskilt de bestämmelser som 
avser direktivets tillämpningsområden, 
och man måste inom ramen för rapporten 
fastställa om det är nödvändigt att utvidga 
tillämpningsområdet till att gälla tvister 
som har inletts av näringsidkare mot 
konsumenter. Rapporten ska i 
förekommande fall åtföljas av förslag till 
ändring av detta direktiv.

Or. hu

Ändringsförslag 402
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Bilaga 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Motivering

Det skulle vara svårt att införa ett krav för att jämföra den konsumentskyddsnivå som 
säkerställs i olika EU-lagar. Dessutom skulle detta direktiv gälla före specifika bestämmelser 
i annan EU-lagstiftning, inte lagstiftningen i sin helhet.


