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Tarkistus 88
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) SEUT-sopimuksen 26 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat 
käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen 
vapaa liikkuvuus. Jotta kuluttajat voisivat 
luottaa digitaalisiin sisämarkkinoihin ja 
saisivat niistä täyden hyödyn, heillä on 
oltava käytettävissään yksinkertainen ja 
edullinen tapa ratkaista riita-asioita, jotka 
liittyvät tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen verkon kautta. Tämä on 
erityisen tärkeää silloin, kun kuluttajat 
tekevät ostoksia valtioiden rajojen yli.

(2) SEUT-sopimuksen 26 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat 
käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen 
vapaa liikkuvuus. Jotta kuluttajat voisivat 
luottaa digitaalisiin sisämarkkinoihin ja 
saisivat niistä täyden hyödyn, heillä on 
oltava käytettävissään yksinkertainen, 
tehokas ja maksuton tapa ratkaista riita-
asioita, jotka liittyvät tavaroiden myyntiin 
tai palvelujen tarjoamiseen verkon kautta. 
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun 
kuluttajat tekevät ostoksia valtioiden 
rajojen yli.

Or. fr

Tarkistus 89
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) SEUT-sopimuksen 26 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat 
käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen 
vapaa liikkuvuus. Jotta kuluttajat voisivat 
luottaa digitaalisiin sisämarkkinoihin ja 
saisivat niistä täyden hyödyn, heillä on 
oltava käytettävissään yksinkertainen ja 
edullinen tapa ratkaista riita-asioita, jotka 
liittyvät tavaroiden myyntiin tai palvelujen 

(2) SEUT-sopimuksen 26 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat
käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen 
vapaa liikkuvuus. Jotta kuluttajat voisivat 
luottaa digitaalisiin sisämarkkinoihin ja 
saisivat niistä täyden hyödyn, 
sisämarkkinoiden toimintaa on ohjattava 
periaatteet, joilla ei lisätä sosiaalista 
eriarvoisuutta. Samalla on korostettava 
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tarjoamiseen verkon kautta. Tämä on 
erityisen tärkeää silloin, kun kuluttajat 
tekevät ostoksia valtioiden rajojen yli.

tarvetta mukauttaa toimintalinjoja, jotta 
saadaan aikaan ihmiskeskeiset 
sisämarkkinat, joilla keskitytään ihmisten 
hyvinvointiin pelkkien numeroiden 
sijasta. Lisäksi käytettävissä oleva
yksinkertainen ja edullinen tapa ratkaista 
tuomioistuimen ulkopuolella riita-asioita, 
jotka liittyvät tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen verkon kautta, 
edistää edellä mainittuja edellytyksiä. 
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun 
kuluttajat tekevät ostoksia valtioiden 
rajojen yli.

Or. el

Tarkistus 90
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sisämarkkinoiden sirpaloituminen 
vaikeuttaa kilpailukyvyn ja kasvun 
edistämistä. Lisäksi yksinkertaisten, 
tehokkaiden ja edullisten 
ratkaisukeinojen – joilla ratkaistaan 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen unionissa liittyviä riitoja –
epätasainen saatavuus ja laatu sekä niitä 
koskeva tietoisuus muodostavat 
sisämarkkinoilla esteen, joka horjuttaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
luottamusta rajat ylittävään osto- ja 
myyntitoimintaan.

Or. en

Tarkistus 91
Louis Grech
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Verkkovälitteisen kaupan 
potentiaalin hyödyntäminen edistäisi 
merkittävästi unionin palauttamista 
taloudellisen kasvun tielle, mutta se 
edellyttää verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisufoorumin ja vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelimien asianmukaista 
integroimista, kuten on säädetty 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number].

Or. en

Tarkistus 92
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sisämarkkinat ovat kuluttajille 
arkipäivän todellisuutta, kun he 
matkustavat ja suorittavat ostoja ja 
maksuja. Kuluttajat ovat keskeisiä 
toimijoita sisämarkkinoilla, minkä vuoksi 
heidän pitäisi olla niiden keskiössä. 
Sisämarkkinoiden digitaalisesta 
ulottuvuudesta on tulossa elintärkeä sekä 
kuluttajille että elinkeinonharjoittajille. 
Kuluttajat tekevät yhä enemmän ostoksia 
internetissä, ja yhä useammat 
elinkeinonharjoittajat myyvät verkon 
kautta. Kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien pitäisi pystyä 

(5) Sisämarkkinat ovat kuluttajille 
arkipäivän todellisuutta, kun he 
matkustavat ja suorittavat ostoja ja 
maksuja, ja kuluttajansuojapolitiikan 
tehokkuus on riippuvainen siitä, missä 
määrin lainsäädännöllä estetään 
kuluttajien etua haittaavia käytäntöjä ja 
toimenpiteitä. Kuluttajat ovat keskeisiä 
toimijoita sisämarkkinoilla, minkä vuoksi 
heidän pitäisi olla niiden keskiössä. 
Sisämarkkinoiden digitaalisesta 
ulottuvuudesta on tulossa elintärkeä sekä 
kuluttajille että elinkeinonharjoittajille. 
Kuluttajat tekevät yhä enemmän ostoksia 
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harjoittamaan liiketoimia luottavaisesti 
digitaalisessa ympäristössä.

internetissä, ja yhä useammat 
elinkeinonharjoittajat myyvät verkon 
kautta. Kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien pitäisi pystyä 
harjoittamaan liiketoimia luottavaisesti 
digitaalisessa ympäristössä.

Or. el

Tarkistus 93
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sisämarkkinat ovat kuluttajille 
arkipäivän todellisuutta, kun he 
matkustavat, ostavat ja suorittavat maksuja. 
Kuluttajat ovat sisämarkkinoilla keskeisiä 
toimijoita, minkä vuoksi heidän pitäisi olla 
niiden keskiössä. Sisämarkkinoiden 
digitaalisesta ulottuvuudesta on tulossa 
elintärkeä sekä kuluttajille että 
elinkeinonharjoittajille. Kuluttajat tekevät 
yhä enemmän ostoksia ja yhä useammat 
elinkeinonharjoittajat myyvät verkon 
kautta. Kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien pitäisi pystyä 
harjoittamaan liiketoimia luottavaisesti 
digitaalisessa ympäristössä.

(5) Sisämarkkinat ovat kuluttajille 
arkipäivän todellisuutta, kun he 
matkustavat, ostavat ja suorittavat maksuja. 
Kuluttajat ovat sisämarkkinoilla keskeisiä 
toimijoita, minkä vuoksi heidän pitäisi olla 
niiden keskiössä. Sisämarkkinoiden 
digitaalisesta ulottuvuudesta on tulossa 
elintärkeä sekä kuluttajille että 
elinkeinonharjoittajille. Kuluttajat tekevät 
yhä enemmän ostoksia ja yhä useammat 
elinkeinonharjoittajat myyvät verkon 
kautta. Kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien pitäisi pystyä 
harjoittamaan liiketoimia luottavaisesti 
digitaalisessa ympäristössä. Tällä hetkellä 
vallitsevan kriisin kaltaisina aikoina on 
erittäin tärkeää laatia aloitteita, jotka 
suosivat talouskasvua, työpaikkojen 
luomista ja kulutuksen vähentämistä. 
Digitaalimarkkinat tarjoavat valtavan 
mahdollisuuden näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi, mutta edellytyksenä on, 
että Euroopan unioni kykenee luomaan 
täydelliset digitaaliset sisämarkkinat. 
Nykyisten esteiden poistaminen ja 
kuluttajien luottamuksen lisääminen on 
välttämätöntä. Lisäksi luotettava ja 
tehokas verkkovälitteinen 
riidanratkaisujärjestelmä voi lisätä 
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huomattavalla tavalla unionin kuluttajien 
luottamusta.

Or. es

Tarkistus 94
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Helpon ja edullisen riidanratkaisun 
saatavuus voi parantaa kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien luottamusta 
digitaalimarkkinoihin. Kuluttajilla ja 
elinkeinonharjoittajilla on kuitenkin 
edelleen esteitä, kun he pyrkivät löytämään 
tuomioistuimen ulkopuolisia ratkaisuja 
etenkin riita-asioissa, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään verkkokauppaan. 
Tällaiset riita-asiat jäävätkin nykyään usein 
ratkaisematta.

(6) Helpon, tehokkaan ja maksuttoman
riidanratkaisun saatavuus voi parantaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
luottamusta digitaalimarkkinoihin. 
Kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on 
kuitenkin edelleen esteitä, kun he pyrkivät 
löytämään tuomioistuimen ulkopuolisia 
ratkaisuja etenkin riita-asioissa, jotka 
liittyvät valtioiden rajat ylittävään 
verkkokauppaan. Tällaiset riita-asiat 
jäävätkin nykyään usein ratkaisematta.

Or. fr

Tarkistus 95
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Helpon ja edullisen riidanratkaisun 
saatavuus voi parantaa kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien luottamusta 
digitaalimarkkinoihin. Kuluttajilla ja 
elinkeinonharjoittajilla on kuitenkin 
edelleen esteitä, kun he pyrkivät löytämään 
tuomioistuimen ulkopuolisia ratkaisuja 
etenkin riita-asioissa, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään verkkokauppaan. 

(6) Toimenpiteillä, joilla edistetään 
petoksien torjumista sekä helpon ja 
edullisen tuomioistuimen ulkopuolisen 
riidanratkaisun saatavuutta, voidaan lisätä
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
luottamusta digitaalimarkkinoihin. 
Kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on 
kuitenkin edelleen esteitä, kun he pyrkivät 
löytämään tuomioistuimen ulkopuolisia 
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Tällaiset riita-asiat jäävätkin nykyään usein 
ratkaisematta.

ratkaisuja etenkin riita-asioissa, jotka 
liittyvät valtioiden rajat ylittävään 
verkkokauppaan. Tällaiset riita-asiat 
jäävätkin nykyään usein ratkaisematta.

Or. el

Tarkistus 96
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Helpon ja edullisen riidanratkaisun 
saatavuus voi parantaa kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien luottamusta 
digitaalimarkkinoihin. Kuluttajat ja 
elinkeinonharjoittajat kohtaavat kuitenkin 
edelleen esteitä pyrkiessään löytämään 
tuomioistuimen ulkopuolisia ratkaisuja 
etenkin riita-asioissa, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään verkkokauppaan. 
Tällaiset riita-asiat jäävätkin nykyään usein 
ratkaisematta.

(6) Helpon ja edullisen riidanratkaisun 
saatavuus voi parantaa kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien luottamusta 
digitaalimarkkinoihin. Kuluttajat ja 
elinkeinonharjoittajat kohtaavat kuitenkin 
edelleen esteitä pyrkiessään löytämään 
tuomioistuimen ulkopuolisia ratkaisuja 
etenkin riita-asioissa, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään verkkokauppaan. 
Tällaiset riita-asiat jäävätkin nykyään usein 
ratkaisematta. Jotkut jäsenvaltiot, joiden 
kansallinen lainsäädäntö menee 
sovitteludirektiivin perusvaatimuksia 
pidemmälle, näyttävät saavuttaneen 
merkittäviä tuloksia tuomioistuinten 
ulkopuolisten siviili- ja kauppaoikeuden 
alan riita-asioiden käsittelyn 
edistämisessä. Saavutetut tulokset 
osoittavat, että sovittelulla voidaan saada 
aikaan tarkoituksenmukainen ja nopea 
tuomioistuimen ulkopuolinen ratkaisu 
riita-asioihin sellaisin menettelyin, jotka 
soveltuvat osapuolten tarpeisiin ja joissa 
otetaan huomioon kuluttajansuoja;

Or. it

Tarkistus 97
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Verkkovälitteinen riidanratkaisu tarjoaa 
yksinkertaisen ja edullisen tuomioistuimen 
ulkopuolisen ratkaisun riitoihin, jotka 
liittyvät valtioiden rajat ylittävään 
verkkokauppaan. Nykyään ei kuitenkaan 
ole olemassa mekanismia, joka antaisi 
kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille 
mahdollisuuden ratkaista tällaiset riidat 
sähköisessä muodossa. Tämä aiheuttaa 
kuluttajille vahinkoa, estää valtioiden rajat 
ylittävää verkkokauppaa, luo eriarvoiset 
toimintaedellytykset 
elinkeinonharjoittajille ja vaikeuttaa näin 
sähköisen kaupankäynnin kehittymistä.

(7) Verkkovälitteinen riidanratkaisu voi 
tarjota yksinkertaisen, tehokkaan ja 
edullisen tuomioistuimen ulkopuolisen 
ratkaisun riitoihin, jotka liittyvät valtioiden 
rajat ylittävään verkkokauppaan. Nykyään 
ei kuitenkaan ole olemassa mekanismia, 
joka antaisi kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden 
ratkaista tällaiset riidat sähköisessä
muodossa. Tämä aiheuttaa kuluttajille 
vahinkoa, estää valtioiden rajat ylittävää 
verkkokauppaa, luo eriarvoiset 
toimintaedellytykset 
elinkeinonharjoittajille ja vaikeuttaa näin 
sähköisen kaupankäynnin kehittymistä.

Or. fr

Tarkistus 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä asetusta pitäisi soveltaa 
tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli. Sitä ei pitäisi soveltaa 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen liittyviin 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, jos vähintään toinen 
niistä ei ole sijoittautuneena tai asu 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa sinä 

(8) Tätä asetusta pitäisi soveltaa 
tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun unionissa asuvien 
kuluttajien ja unioniin sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien välisiä 
sopimusvelvoitteita koskevissa riidoissa, 
jotka johtuvat verkkovälitteisestä 
tavaroiden myynnistä tai palvelujen 
tarjoamisesta, joihin sovelletaan 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
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ajankohtana, jolloin kuluttaja tilaa kyseisen 
tavaran tai palvelun, tai jos 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat 
sijoittautuneena tai asuvat samassa 
jäsenvaltiossa.

(ADR direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] …/…EU. Tähän 
olisi sisällyttävä riidat, jotka liittyvät 
digitaalisen sisällön myyntiin tai 
tarjoamiseen maksua vastaan. Vaikka 
kuluttajat ja erityisesti valtioiden rajat 
ylittävää verkkokauppaa käyvät 
elinkeinonharjoittajat hyötyvät tällaisesta 
verkkovälitteisestä 
riidanratkaisumekanismista, tätä asetusta 
olisi sovellettava myös kotimaiseen 
verkkokauppaan, jotta sähköisen 
kaupankäynnin alalla vallitsisivat 
tosiasiallisesti yhdenvertaiset lähtökohdat.
Sitä ei pitäisi soveltaa verkkovälitteiseen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjontaan liittyviin kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, jos vähintään toinen niistä ei ole 
sijoittautuneena tai asu Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa silloin, kun kuluttaja tilaa 
kyseisen tavaran tai palvelun.

Or. en

Tarkistus 99
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä asetusta pitäisi soveltaa 
tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli. Sitä ei pitäisi soveltaa 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjontaan liittyviin kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, jos vähintään toinen niistä ei ole 
sijoittautuneena tai asu Euroopan unionin 

(8) Tätä asetusta pitäisi soveltaa 
tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun unionissa asuvien 
kuluttajien ja unioniin sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien välisiä 
sopimusvelvoitteita koskevissa riidoissa, 
jotka johtuvat valtioiden rajat ylittävästä 
verkkovälitteisestä tavaroiden myynnistä 
tai palvelujen tarjoamisesta valtioiden 
rajojen yli. Tähän olisi sisällyttävä riidat, 
jotka liittyvät digitaalisen sisällön 
myyntiin tai tarjoamiseen maksua 
vastaan. Sitä ei pitäisi soveltaa 
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jäsenvaltiossa silloin, kun kuluttaja tilaa 
kyseisen tavaran tai palvelun, tai jos 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat 
sijoittautuneena tai asuvat samassa 
jäsenvaltiossa.

verkkovälitteistä tavaroiden myyntiä tai 
palvelujen tarjontaa koskeviin 
sopimuksiin liittyviin kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, jos vähintään toinen niistä ei ole 
sijoittautuneena tai asu Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa silloin, kun kuluttaja tilaa 
kyseisen tavaran tai palvelun, tai jos 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat 
sijoittautuneena tai asuvat samassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, että sopimukset, jotka koskevat digitaalisen sisällön myyntiä tai 
tarjoamista maksua vastaan (kuten esimerkiksi tiedostojen lataaminen) sisältyvät asetuksen 
soveltamisalaan. On myös suotavampaa viitata sopimusvelvoitteisiin kuin pelkästään 
myyntiin.

Tarkistus 100
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä asetusta pitäisi soveltaa 
tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli. Sitä ei pitäisi soveltaa 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjontaan liittyviin kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, jos vähintään toinen niistä ei ole 
sijoittautuneena tai asu Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa silloin, kun kuluttaja tilaa 
kyseisen tavaran tai palvelun, tai jos 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat 
sijoittautuneena tai asuvat samassa 

(8) Tätä asetusta pitäisi soveltaa 
tuomioistuimen ulkopuoliseen
riitojenratkaisuun kuluttajien 
elinkeinonharjoittajia vastaan 
käynnistämissä sopimusriidoissa, jotka 
liittyvät verkkovälitteiseen tavaroiden 
myyntiin tai palvelujen tarjoamiseen 
valtioiden rajojen yli. Sitä ei pitäisi 
soveltaa verkkovälitteiseen tavaroiden 
myyntiin tai palvelujen tarjontaan liittyviin 
kuluttajien elinkeinonharjoittajia vastaan 
käynnistämiin riita-asioihin, jos vähintään 
toinen niistä ei ole sijoittautuneena tai asu 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa silloin, 
kun kuluttaja tilaa kyseisen tavaran tai 
palvelun, tai jos elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat sijoittautuneena tai asuvat 
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jäsenvaltiossa. samassa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisalaa olisi rajoitettava koskemaan kuluttajien elinkeinonharjoittajista 
esittämiä valituksia eikä sen pitäisi kattaa elinkeinonharjoittajien kuluttajista esittämiä 
valituksia, koska ehdotuksen tarkoituksena on suojata kuluttajia ja elinkeinonharjoittajilla on 
käytössään muita keinoja kuluttajia vastaan käynnistettyjen riita-asioiden selvittämiseksi.

Tarkistus 101
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä asetusta pitäisi soveltaa 
tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli. Sitä ei pitäisi soveltaa 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjontaan liittyviin kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, jos vähintään toinen niistä ei ole 
sijoittautuneena tai asu Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa silloin, kun kuluttaja tilaa 
kyseisen tavaran tai palvelun, tai jos 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat 
sijoittautuneena tai asuvat samassa 
jäsenvaltiossa.

(8) Tätä asetusta pitäisi soveltaa 
tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli. Sitä ei pitäisi soveltaa 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjontaan liittyviin kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, jos vähintään toinen niistä ei ole 
sijoittautuneena tai asu Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa silloin, kun kuluttaja tilaa 
kyseisen tavaran tai palvelun, tai jos 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat 
sijoittautuneena tai asuvat samassa 
jäsenvaltiossa. Hyvin toimivan 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
kehittäminen Euroopan unionissa on 
tarpeen kuluttajien luottamuksen 
lisäämiseksi sisämarkkinoihin, myös 
sähköisen kaupankäynnin alalla. 
Tällaisen toimen on perustuttava 
vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenettelyihin, jotka ovat jo 
käytössä jäsenvaltioissa, ja noudatettava 
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jäsenvaltioiden oikeudellisia perinteitä. 
Vaihtoehtoisten riidanratkaisujen käytön 
laajentaminen voi osoittautua myös 
merkittäväksi niissä jäsenvaltioissa, joissa 
vireillä olevien asioiden käsittely on 
pahoin ruuhkautunut tuomioistuimissa, 
jolloin Euroopan unionin kansalaiset 
eivät saa oikeutta tasapuoliseen ja 
kohtuullisessa ajassa tapahtuvaan 
oikeuskäsittelyyn;

Or. it

Tarkistus 102
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kuluttajan määritelmän laajentaminen kattamaan kahta päämäärää palvelevat sopimukset 
(eli sopimukset, joita tehdään tarkoituksissa, jotka kuuluvat osittain henkilön 
ammattitoimintaan ja osittain muuhun kuin ammattitoimintaan) on harhaanjohtava, 
erityisesti siitä syystä, että 4 artiklan a kohdassa annetussa kuluttajan määritelmässä 
lausutaan selvästi, että kuluttajalla tarkoitetaan "luonnollista henkilöä, joka toimii 
tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa".
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Tarkistus 103
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään perinteiseen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen. Tätä asetusta ei pitäisi 
soveltaa elinkeinonharjoittajien välisiin 
riita-asioihin.

(12) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, jotka liittyvät 
perinteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen. Tätä asetusta ei 
pitäisi soveltaa valituksiin, joita 
elinkeinonharjoittajat esittävät kuluttajia 
vastaan, eikä elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin.

Or. fr

Tarkistus 104
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään perinteiseen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen. Tätä asetusta ei pitäisi 
soveltaa elinkeinonharjoittajien välisiin 
riita-asioihin.

(12) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään perinteiseen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen. Tätä asetusta ei pitäisi 
soveltaa elinkeinonharjoittajien välisiin 
riita-asioihin tai elinkeinonharjoittajien 
kuluttajia kohtaan esittämiin valituksiin.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että lukuisia vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä on perustettu kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisestä epätasapainoisesta valta-asemasta johtuvan ongelman 
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ratkaisemiseksi, olisi epäasianmukaista, että näitä elimiä vaadittaisiin ADR-direktiivin 
nojalla ottamaan yrityksien kuluttajia vastaan käynnistämät riita-asiat tarkasteltavaksi. 
Mikäli ADR-direktiivissä ei edellytetä vaihtoehtoisten riidanratkaisuelimien saatavuutta, on 
tarpeetonta sisällyttää kyseiset riidat ODR-asetukseen.

Tarkistus 105
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään perinteiseen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen. Tätä asetusta ei pitäisi 
soveltaa elinkeinonharjoittajien välisiin 
riita-asioihin.

(12) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
kuluttajien elinkeinonharjoittajia vastaan 
käynnistämiin riita-asioihin, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään perinteiseen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen. Tätä asetusta ei pitäisi 
soveltaa elinkeinonharjoittajien välisiin 
riita-asioihin.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 8 kappaletta koskevan tarkistuksen vaikutus asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 106
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
kuluttajia ottamaan yhteyttä 
elinkeinonharjoittajaan verkkosivun, 
sähköpostin tai tarvittaessa jonkin muun 
sähköisen viestintäkeinon välityksellä ja 
pyrkimään sovintoratkaisuun ennen 
valituksen toimittamista vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle ODR-foorumin 
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välityksellä.

Or. en

Tarkistus 107
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tällä asetuksen tavoitteena on 
perustaa Euroopan tasolle 
verkkovälitteinen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisufoorumi, jäljempänä "ODR-
foorumi". ODR-foorumi olisi toteutettava 
interaktiivisena verkkosivustona, joka 
tarjoaa keskitetyn asiointipisteen 
kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille, jotka 
haluavat ratkaista tuomioistuimen 
ulkopuolella riita-asioita, jotka ovat 
syntyneet valtioiden rajat ylittävän 
sähköisen liiketoimen yhteydessä. Sen 
pitäisi tarjota kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuus 
tehdä valituksia täyttämällä sähköinen 
valituslomake, joka on saatavilla Euroopan 
unionin kaikilla virallisilla kielillä, ja 
siirtää valitukset sellaiselle 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
jäljempänä "ADR-elin", joka on 
toimivaltainen käsittelemään kyseistä riita-
asiaa. Foorumin olisi tarjottava 
riidanratkaisuelimille ja osapuolille 
mahdollisuus riidanratkaisumenettelyn 
hoitamiseen foorumin kautta.

(14) Tällä asetuksen tavoitteena on 
perustaa Euroopan tasolle 
verkkovälitteinen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisufoorumi, jäljempänä "ODR-
foorumi". ODR-foorumi olisi toteutettava 
sopivana interaktiivisena internet-
sivustona, joka tarjoaa keskitetyn 
asiointipisteen kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka haluavat 
ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella riita-
asioita, jotka ovat syntyneet valtioiden rajat 
ylittävän sähköisen liiketoimen yhteydessä. 
Sen pitäisi tarjota yleistietoja 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisissä, tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen kuuluvissa 
sopimusriidoissa. Sen pitäisi tarjota 
kuluttajille mahdollisuus tehdä valituksia 
täyttämällä sähköinen valituslomake, joka 
on saatavilla Euroopan unionin kaikilla 
virallisilla kielillä ja antaa heille tietoa 
mahdollisuudesta pyytää tarpeen tullen 
apua riidanratkaisun yhteyshenkilöiltä 
täyttääkseen kyseisen lomakkeen oikein. 
Sen olisi tarjottava mahdollisuus siirtää
valitukset sellaiselle vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle, jäljempänä "ADR-
elin", joka on toimivaltainen käsittelemään 
kyseistä riita-asiaa. Foorumin olisi 
tarjottava riidanratkaisuelimille ja 
osapuolille mahdollisuus 
riidanratkaisumenettelyn hoitamiseen 
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foorumin kautta.

Or. fr

Tarkistus 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämän asetuksen tavoitteena on 
perustaa Euroopan tasolle 
verkkovälitteinen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisufoorumi, jäljempänä 
"ODR-foorumi". ODR-foorumi olisi 
toteutettava interaktiivisena 
verkkosivustona, joka tarjoaa keskitetyn 
asiointipisteen kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka haluavat 
ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella riita-
asioita, jotka ovat syntyneet valtioiden 
rajat ylittävän sähköisen liiketoimen
yhteydessä. Sen pitäisi tarjota kuluttajille 
ja elinkeinonharjoittajille mahdollisuus 
tehdä valituksia täyttämällä sähköinen 
valituslomake, joka on saatavilla Euroopan 
unionin kaikilla virallisilla kielillä, ja 
siirtää valitukset sellaiselle vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle, jäljempänä 
"ADR-elin", joka on toimivaltainen 
käsittelemään kyseistä riita-asiaa. 
Foorumin olisi tarjottava ADR-elimille ja 
osapuolille mahdollisuus 
riidanratkaisumenettelyn hoitamiseen 
foorumin kautta.

(14) Tämän asetuksen tavoitteena on 
perustaa Euroopan tasolle 
verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi, 
jäljempänä "ODR-foorumi". ODR-foorumi 
olisi toteutettava interaktiivisena 
verkkosivustona, joka tarjoaa keskitetyn 
asiointipisteen kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka haluavat 
ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella riita-
asioita, jotka ovat syntyneet sähköisten 
liiketoimien yhteydessä. Foorumin pitäisi 
tarjota kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille 
mahdollisuus tehdä valituksia täyttämällä 
sähköinen valituslomake, joka on saatavilla 
Euroopan unionin kaikilla virallisilla 
kielillä, ja siirtää valitukset sellaiselle 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
jäljempänä "ADR-elin", joka on 
toimivaltainen käsittelemään kyseistä riita-
asiaa. ODR-foorumin olisi oltava 
yhteentoimiva verkossa toimivien 
olemassa olevien ADR-elimien kanssa. 
Valituslomakkeen olisi sisällettävä 
ainoastaan tiedot, jotka ovat tarpeen 
ADR-elimen tai sellaisten ADR-elimien 
tunnistamiseksi, jotka ovat toimivaltaisia 
riita-asian käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 109
Louis Grech
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämän asetuksen tavoitteena on 
perustaa Euroopan tasolle 
verkkovälitteinen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisufoorumi, jäljempänä 
"ODR-foorumi". ODR-foorumi olisi 
toteutettava interaktiivisena 
verkkosivustona, joka tarjoaa keskitetyn 
asiointipisteen kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka haluavat 
ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella riita-
asioita, jotka ovat syntyneet valtioiden 
rajat ylittävän sähköisen liiketoimen 
yhteydessä. Sen pitäisi tarjota kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuus tehdä 
valituksia täyttämällä sähköinen 
valituslomake, joka on saatavilla Euroopan 
unionin kaikilla virallisilla kielillä, ja 
siirtää valitukset sellaiselle vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle, jäljempänä 
"ADR-elin", joka on toimivaltainen 
käsittelemään kyseistä riita-asiaa. 
Foorumin olisi tarjottava 
riidanratkaisuelimille ja osapuolille 
mahdollisuus riidanratkaisumenettelyn 
hoitamiseen foorumin kautta.

(14) Tämän asetuksen tavoitteena on 
perustaa Euroopan tasolle 
verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi, 
jäljempänä "ODR-foorumi". Komission 
olisi vastattava ODR-foorumin 
perustamisesta ja ylläpitämisestä. 
ODR-foorumi olisi toteutettava 
interaktiivisena verkkosivustona, joka 
tarjoaa keskitetyn asiointipisteen 
kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille, jotka 
haluavat ratkaista tuomioistuimen 
ulkopuolella riita-asioita, jotka ovat 
syntyneet sähköisen liiketoimen
yhteydessä. Sen pitäisi tarjota kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuus tehdä 
valituksia täyttämällä sähköinen 
valituslomake, joka on saatavilla Euroopan 
unionin kaikilla virallisilla kielillä, ja 
siirtää valitukset sellaiselle vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle, jäljempänä 
"ADR-elin", joka on toimivaltainen 
käsittelemään kyseistä riita-asiaa. 
Foorumin olisi tarjottava 
riidanratkaisuelimille ja osapuolille 
mahdollisuus riidanratkaisumenettelyn 
hoitamiseen foorumin kautta.

Or. en

Tarkistus 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Foorumin olisi tarjottava maksutta 
sähköinen asioiden hallinnointiväline, 
jonka avulla osapuolet ja ADR-elin voivat 
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hoitaa riidanratkaisumenettelyn verkossa 
foorumin kautta. ADR-elimien olisi 
voitava hyödyntää välinettä ja mukauttaa 
sitä menettelyjään varten. Välineen avulla 
osapuolet ja ADR-elimet voivat toimittaa 
asiaankuuluvat ilmoitukset ja todisteet. 
Välineellä olisi asetettava asianomaisen 
ADR-elimen soveltaman menettelyn 
mukaisesti automaattisesti osapuolille 
määräajat esimerkiksi valitusten 
tekemiselle. Väline tarjoaa myös 
ODR-foorumilla käyttöoikeudeltaan 
rajoitetun verkkosivuston, jota osapuolet, 
ADR-elin ja tarvittaessa kuluttajaneuvojat 
voivat käyttää.

Or. en

Tarkistus 111
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ODR-foorumi olisi toteutettava 
interaktiivisena verkkosivustona, joka 
tarjoaa keskitetyn asiointipisteen 
kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille, 
jotka haluavat ratkaista tuomioistuimen 
ulkopuolella sähköisten liiketoimien 
yhteydessä syntyneitä riita-asioita, joiden 
toiminta perustuu vakaalle pohjalle ja 
jotka noudattavat laatukriteerejä 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] luvun II mukaisesti 
ja joista on annettu ilmoitus komissiolle 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
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muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] 17 artiklan 
2 kohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Komission olisi tarjottava tekniset 
välineet foorumin toimintaa varten, 
mukaan lukien käännöstoiminnot. 
Välineen olisi tarjottava sähköinen 
käännöstoiminto osapuolille ja 
ADR-elimelle. Tämän kääntäjien 
tukeman toiminnon avulla olisi hoidettava 
kaikki tarvittavat käännökset. Komission 
olisi myös annettava ODR-foorumilla 
kuluttajille tietoja mahdollisuudesta 
pyytää apua kuluttajaneuvojilta. 
Kuluttajia olisi kuitenkin kannustettava 
ottamaan ensin yhteyttä 
elinkeinonharjoittajaan ja pyrkimään 
näin suoraan riita-asian 
sovintoratkaisuun ennen valituksen
toimittamista ODR-foorumille.

Or. en

Tarkistus 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 c) ODR-foorumille olisi tarkoitus 
päästä ainoastaan "Sinun Eurooppasi" 
-portaalin temaattisen verkkosivuston 
kautta, koska kyseinen portaali tarjoaa 
olemassa olevan keskitetyn asiointipisteen 
sekä kuluttajille että 
elinkeinonharjoittajille, jotka hakevat 
apua tai tietoa EU:n lainsäädännön 
mukaisista oikeuksistaan. ODR-foorumia 
olisi tuotava esille "Sinun Eurooppasi" 
-portaalissa.

Or. en

Tarkistus 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan tasoisen verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisujärjestelmän 
pitäisi perustua jäsenvaltioissa olemassa 
oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisuelimiin, ja siinä pitäisi 
noudattaa jäsenvaltioiden oikeudellisia 
perinteitä. Näin ollen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelimien, joille ODR-foorumi 
on ohjannut valituksen, olisi sovellettava 
omia menettelysääntöjään, myös 
kustannuksia koskevia sääntöjä. Tällä 
asetuksella pyritään kuitenkin 
vahvistamaan joitakin yhteisiä sääntöjä, 
joita sovelletaan kyseisiin menettelyihin, 
jotta taataan niiden tehokkuus. Näihin 
pitäisi sisältyä sääntöjä, joilla varmistetaan, 
että riidanratkaisu tapahtuu nopeasti.

(15) Euroopan tasoisen verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisujärjestelmän 
pitäisi perustua jäsenvaltioissa olemassa 
oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisuelimiin, ja siinä pitäisi 
noudattaa jäsenvaltioiden oikeudellisia 
perinteitä. Näin ollen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelimien, joille ODR-foorumi 
on ohjannut valituksen, olisi sovellettava 
omia menettelysääntöjään, myös 
kustannuksia koskevia sääntöjä. Tällä 
asetuksella pyritään kuitenkin 
vahvistamaan joitakin yhteisiä sääntöjä, 
joita sovelletaan kyseisiin menettelyihin, 
jotta taataan niiden tehokkuus. Näihin 
pitäisi sisältyä sääntöjä, joilla varmistetaan, 
että riidanratkaisu tapahtuu nopeasti eikä 
edellytä osapuolien tai niiden edustajien 
fyysistä läsnäoloa vaihtoehtoisessa 
riidanratkaisuelimessä. Osapuolet voivat 
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kuitenkin päättää, että fyysinen läsnäolo 
on tarpeen.

Or. en

Tarkistus 115
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan tasoisen verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisujärjestelmän 
pitäisi perustua jäsenvaltioissa olemassa 
oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisuelimiin, ja siinä pitäisi 
noudattaa jäsenvaltioiden oikeudellisia 
perinteitä. Näin ollen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelimien, joille ODR-foorumi 
on ohjannut valituksen, olisi sovellettava 
omia menettelysääntöjään, myös 
kustannuksia koskevia sääntöjä. Tällä 
asetuksella pyritään kuitenkin 
vahvistamaan joitakin yhteisiä sääntöjä, 
joita sovelletaan kyseisiin menettelyihin, 
jotta taataan niiden tehokkuus. Näihin 
pitäisi sisältyä sääntöjä, joilla 
varmistetaan, että riidanratkaisu tapahtuu 
nopeasti.

(15) Euroopan tasoisen verkkovälitteisen
vaihtoehtoisen riidanratkaisujärjestelmän 
pitäisi perustua jäsenvaltioissa olemassa 
oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisuelimiin, ja siinä pitäisi 
noudattaa jäsenvaltioiden oikeudellisia 
perinteitä. Näin ollen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelimien, joille ODR-foorumi 
on ohjannut valituksen, olisi sovellettava 
omia menettelysääntöjään, myös 
kustannuksia koskevia sääntöjä. Tällä 
asetuksella pyritään kuitenkin 
vahvistamaan joitakin yhteisiä sääntöjä, 
joita sovelletaan kyseisiin menettelyihin, 
jotta taataan niiden tehokkuus.

Or. en

Perustelu

ODR-foorumi ei itsessään ratkaise riitoja vaan sen toiminta perustuu olemassa oleviin 
vaihtoehtoisiin riidanratkaisuelimiin. Riidat olisi tästä syystä ratkaistava ADR-direktiivin 
vaatimuksien mukaisesti. Valtioiden rajat ylittävään verkkovälitteiseen tavaroiden ostamiseen 
liittyviä riitoja ei voi ratkaista nopeammin kuin muita riitoja.

Tarkistus 116
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan tasoisen ODR-järjestelmän 
pitäisi perustua jäsenvaltioissa olemassa 
oleviin ADR-elimiin ja noudattaa 
jäsenvaltioiden oikeudellisia perinteitä. 
Näin ollen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, joille ODR-foorumi
on ohjannut valituksen, olisi sovellettava 
omia menettelysääntöjään, myös 
kustannuksia koskevia sääntöjä. Tällä 
asetuksella pyritään kuitenkin 
vahvistamaan joitakin yhteisiä sääntöjä, 
joita sovelletaan kyseisiin menettelyihin, 
jotta taataan niiden tehokkuus. Näihin 
pitäisi sisältyä sääntöjä, joilla varmistetaan, 
että riidanratkaisu tapahtuu nopeasti.

(15) Euroopan tasoisen ODR-järjestelmän 
pitäisi perustua jäsenvaltioissa olemassa 
oleviin ADR-elimiin ja noudattaa 
jäsenvaltioiden oikeudellisia perinteitä. 
Näin ollen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, joille ODR-foorumi 
on ohjannut valituksen, olisi sovellettava 
omia menettelysääntöjään, myös 
kustannuksia koskevia sääntöjä. Tällä 
asetuksella pyritään kuitenkin 
vahvistamaan joitakin yhteisiä sääntöjä, 
joita sovelletaan kyseisiin menettelyihin, 
jotta taataan niiden tehokkuus. Näihin 
pitäisi sisältyä sääntöjä, joilla varmistetaan, 
että riidanratkaisu tapahtuu nopeasti, sekä 
sääntö, ettei riidan osapuolten fyysistä 
läsnäoloa vaadita riidanratkaisuelimessä, 
elleivät osapuolet nimenomaan päätä 
toisin.

Or. fr

Tarkistus 117
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan tasoisen ODR-järjestelmän 
pitäisi perustua jäsenvaltioissa olemassa 
oleviin ADR-elimiin ja noudattaa 
jäsenvaltioiden oikeudellisia perinteitä. 
Näin ollen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, joille ODR-foorumi 
on ohjannut valituksen, olisi sovellettava 
omia menettelysääntöjään, myös 
kustannuksia koskevia sääntöjä. Tällä 
asetuksella pyritään kuitenkin 
vahvistamaan joitakin yhteisiä sääntöjä, 

(15) Euroopan tasoisen ODR-järjestelmän 
pitäisi perustua jäsenvaltioissa olemassa 
oleviin ADR-elimiin ja noudattaa 
jäsenvaltioiden oikeudellisia perinteitä. 
Näin ollen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, joille ODR-foorumi 
on ohjannut valituksen, olisi sovellettava 
omia menettelysääntöjään, myös 
kustannuksia koskevia sääntöjä. Tällä 
asetuksella pyritään kuitenkin 
vahvistamaan joitakin yhteisiä sääntöjä, 
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joita sovelletaan kyseisiin menettelyihin, 
jotta taataan niiden tehokkuus. Näihin 
pitäisi sisältyä sääntöjä, joilla varmistetaan, 
että riidanratkaisu tapahtuu nopeasti.

joita sovelletaan kyseisiin menettelyihin, 
jotta taataan niiden tehokkuus. Näihin 
pitäisi sisältyä sääntöjä, joilla varmistetaan, 
että riidanratkaisu tapahtuu nopeasti ilman, 
että osapuolet tai heidän asiamiehensä 
ovat fyysisesti läsnä vaihtoehtoisessa 
riidanratkaisuelimessä. Osapuolet voivat 
kuitenkin päättää, että fyysinen läsnäolo 
on tarpeen.

Or. el

Tarkistus 118
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Osapuolien olisi päästävä tällä 
asetuksella perustettavalle 
ODR-foorumille maksutta ja ilman, että 
niiden fyysistä läsnäoloa vaaditaan 
menettelyyn liittyen. Osapuolet voivat 
kuitenkin päättää, että fyysinen läsnäolo 
on tarpeen.

Or. en

Tarkistus 119
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyshenkilöiden 
verkoston pitäisi antaa tukea 
ODR-foorumin kautta toimitettuihin 
valituksiin liittyvien riita-asioiden 
ratkaisussa. Verkoston pitäisi muodostua 

(18) ODR-yhteyspisteitä pitäisi perustaa 
tuen antamiseksi kuluttajille, jotka 
pyrkivät ratkaisemaan riitansa 
elinkeinonharjoittajien kanssa 
ODR-foorumin kautta. 
ODR-yhteyspisteiden pitäisi auttaa 



AM\903360FI.doc 25/100 PE489.696v01-00

FI

jäsenvaltioiden verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
yhteyspisteistä, joissa ODR-yhteyshenkilöt 
työskentelevät.

valituksen toimittamisessa ja antaa yleistä 
tietoa verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun menettelyistä.
ODR-yhteyspisteitä ei pitäisi velvoittaa 
kääntämään asiakirjoja tai ratkaisemaan 
välittömästi riitoja.

Or. en

Perustelu

ODR-yhteyspisteiden ja ODR-yhteyshenkilöiden täsmentäminen on tarpeetonta toistoa. Olisi 
parempi määrittää ODR-yhteyshenkilöiden tehtävät ja antaa jäsenvaltioiden päättää, miten 
ne on paras täyttää. Olisi myös hyödyllistä selventää, millaista tukea olisi annettava.

Tarkistus 120
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyshenkilöiden 
verkoston pitäisi antaa tukea ODR-
foorumin kautta toimitettuihin valituksiin 
liittyvien riita-asioiden ratkaisussa. 
Verkoston pitäisi muodostua 
jäsenvaltioiden verkkovälitteisen 
riidanratkaisun yhteyspisteistä, joissa 
riidanratkaisuyhteyshenkilöt 
työskentelevät.

(18) Verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyshenkilöiden 
verkoston pitäisi antaa tukea riidan 
osapuolille pyrkimyksissä ratkaista ODR-
foorumin kautta toimitettuihin valituksiin 
liittyvät riita-asiat. Verkoston pitäisi 
muodostua jäsenvaltioiden 
verkkovälitteisen riidanratkaisun 
yhteyspisteistä, joissa 
riidanratkaisuyhteyshenkilöt 
työskentelevät. Riidanratkaisun 
yhteyshenkilöiden olisi etenkin autettava 
kuluttajia, jotka pyytävät apua sähköisen 
valituslomakkeen täyttämisessä oikein, ja 
heidän olisi annettava yleistietoja 
tärkeimmistä säännöksistä, joita 
sovelletaan kuluttajien oikeuksiin 
liittyvissä asioissa.

Or. fr
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Tarkistus 121
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja oikeus 
puolueettomaan tuomioistuimeen ovat 
perusoikeuksia, joista määrätään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Verkkovälitteisten 
riidanratkaisumenettelyjen tarkoituksena ei 
voi olla tuomioistuinmenettelyjen 
korvaaminen, eikä niiden pitäisi poistaa 
kuluttajilta tai elinkeinonharjoittajilta 
niiden oikeutta viedä asia tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Näin ollen minkään tässä 
asetuksessa ei pitäisi estää osapuolia 
käyttämästä oikeuttaan saattaa asia 
tuomioistuimen ratkaistavaksi.

(19) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja oikeus 
puolueettomaan tuomioistuimeen ovat 
perusoikeuksia, joista määrätään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. 
Verkkovälitteisten 
riidanratkaisumenettelyjen tarkoituksena ei 
voi olla tuomioistuinmenettelyjen 
korvaaminen, eikä niiden pitäisi poistaa 
kuluttajilta tai elinkeinonharjoittajilta 
niiden oikeutta viedä asia tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Näin ollen minkään tässä 
asetuksessa ei pitäisi estää osapuolia 
käyttämästä oikeuttaan saattaa asia 
tuomioistuimen ratkaistavaksi. 
Soveltaessaan direktiiviä jäsenvaltiot 
laativat säännöt esimerkiksi edellytyksistä 
syytteiden nostamiselle Euroopan unionin 
antamien ohjeiden mukaisesti myös 
vähintään viiden vuoden mittaiseksi 
siirtymäajaksi direktiivin voimaantulosta 
lähtien, jotta voidaan taata periaatteiden 
tehokas soveltaminen ja jotta voidaan 
edistää sovittelukulttuuria ja taata, että 
molemmat riidan osapuolet ainakin 
kannattavat sovittelumenettelyä. ADR-
menettelyjen käyttö olisi hyvä tehdä 
pakolliseksi jäsenvaltioissa, joiden 
oikeusjärjestelmän OECD on todennut 
haittaavan valituksen esittäjän oikeutta 
saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti 
kohtuullisen ajan kuluessa.

Or. it

Tarkistus 122
Kyriacos Triantaphyllides
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Rekisteröidyille olisi ilmoitettava 
heidän henkilötietojensa käsittelystä ODR-
foorumilla ja heidän tähän liittyvistä 
oikeuksistaan kattavalla 
tietosuojailmoituksella, jonka komissio 
asettaa julkisesti saataville ja jossa 
selitetään selvästi ja yksinkertaisesti 
foorumin eri toimijoiden suorittamat 
käsittelyt asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 
ja 12 artiklan mukaisesti sekä direktiivin 
95/46/EY 10 ja 11 artiklan nojalla annetun 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(21) Rekisteröidyille olisi ilmoitettava 
heidän henkilötietojensa käsittelystä ODR-
foorumilla ja heidän tähän liittyvistä 
oikeuksistaan kattavalla 
tietosuojailmoituksella, jonka komissio 
asettaa julkisesti saataville ja jossa 
selitetään selvästi ja yksinkertaisesti 
foorumin eri toimijoiden suorittamat 
käsittelyt asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 
ja 12 artiklan mukaisesti sekä direktiivin 
95/46/EY 10 ja 11 artiklan nojalla annetun 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja 
heidän olisi annettava tähän 
suostumuksensa.

Or. el

Tarkistus 123
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Elinkeinonharjoittajien olisi 
tiedotettava kuluttajille verkkosivustollaan 
ODR-foorumista ja annettava sähköinen 
linkki sen kotisivulle. Niiden olisi 
annettava tällaiset tiedot myös silloin, kun 
kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications insert 
reference number] 10 artiklan 1–3 kohdan 
soveltamista, jossa säädetään siitä, että 
elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille vaihtoehtoisista 

(22) Elinkeinonharjoittajien, jotka 
harjoittavat valtioiden rajat ylittävää 
sähköistä kaupankäyntiä ja jotka joutuvat 
käyttämään ADR-elintä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tai jotka 
sitoutuvat käyttämään jotakin ADR-elintä 
tai joitakin ADR-elimiä, olisi tiedotettava 
kuluttajille verkkosivustollaan 
ODR-foorumin olemassaolosta ja 
annettava sähköinen linkki sen kotisivulle. 
Niiden olisi annettava tällaiset tiedot myös 
silloin, kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle. Tällä 
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riidanratkaisujärjestelmistä, joita 
elinkeinonharjoittajiin sovelletaan, ja siitä, 
ovatko ne sitoutuneet käyttämään 
vaihtoehtoista riidanratkaisua 
kuluttajariitojen ratkaisuun. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta myöskään 
kuluttajien oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU [18] 6 artiklan 1 kohdan 
t alakohdan ja 8 artiklan soveltamista. 
Direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 
1 kohdan t alakohdassa säädetään 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten osalta, että 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle mahdollisuudesta käyttää 
elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjä ja tavat, joilla 
kuluttaja voi käyttää niitä, ennen kuin 
sopimus sitoo kuluttajaa.

velvollisuudella ei rajoiteta direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications insert 
reference number] 10 artiklan 1–3 kohdan 
soveltamista, jossa säädetään siitä, että 
elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille vaihtoehtoisista 
riidanratkaisujärjestelmistä, joita 
elinkeinonharjoittajiin sovelletaan, ja siitä, 
ovatko ne sitoutuneet käyttämään 
vaihtoehtoista riidanratkaisua 
kuluttajariitojen ratkaisuun. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta myöskään 
kuluttajien oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan 
t alakohdan ja 8 artiklan soveltamista. 
Direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 
1 kohdan t alakohdassa säädetään 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten osalta, että 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle mahdollisuudesta käyttää 
elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjä ja tavat, joilla 
kuluttaja voi käyttää niitä, ennen kuin 
sopimus sitoo kuluttajaa.

Or. en

Perustelu

Kuluttajia johdettaisiin harhaan, mikäli jokin yritys, joka ei halua käyttää ADR-elimiä, 
antaisi tietoa ODR-foorumista. Vaatimusta olisi myös rajoitettava koskemaan 
elinkeinonharjoittajia, jotka harjoittavat valtioiden rajat ylittävää kaupankäyntiä.

Tarkistus 124
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Elinkeinonharjoittajien olisi 
tiedotettava kuluttajille verkkosivustollaan 
riidanratkaisufoorumista ja annettava 
sähköinen linkki sen kotisivulle. Niiden 
olisi annettava tällaiset tiedot myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications insert 
reference number] 10 artiklan 1–3 kohdan 
soveltamista, jossa säädetään siitä, että 
elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille vaihtoehtoisista 
riidanratkaisujärjestelmistä, joita 
elinkeinonharjoittajiin sovelletaan, ja siitä, 
ovatko ne sitoutuneet käyttämään 
vaihtoehtoista riidanratkaisua 
kuluttajariitojen ratkaisuun. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta myöskään 
kuluttajien oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU18 6 artiklan 1 kohdan 
t alakohdan ja 8 artiklan soveltamista. 
Direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 
1 kohdan t alakohdassa säädetään 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten osalta, että 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle mahdollisuudesta käyttää 
elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjä ja tavat, joilla 
kuluttaja voi käyttää niitä, ennen kuin 
sopimus sitoo kuluttajaa.

(22) Elinkeinonharjoittajien olisi 
tiedotettava kuluttajille verkkosivustollaan 
riidanratkaisufoorumista ja annettava 
sähköinen linkki sen kotisivulle. Niiden 
olisi annettava tällaiset tiedot myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications insert 
reference number] 10 artiklan 1–3 kohdan 
soveltamista, jossa säädetään siitä, että 
elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille vaihtoehtoisista 
riidanratkaisujärjestelmistä, joita 
elinkeinonharjoittajiin sovelletaan, ja siitä, 
ovatko ne sitoutuneet käyttämään 
vaihtoehtoista riidanratkaisua 
kuluttajariitojen ratkaisuun. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta myöskään 
kuluttajien oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU18 6 artiklan 1 kohdan 
t alakohdan ja 8 artiklan soveltamista. 
Direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 
1 kohdan t alakohdassa säädetään 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten osalta, että 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle mahdollisuudesta käyttää 
elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjä ja tavat, joilla 
kuluttaja voi käyttää niitä, ennen kuin 
sopimus sitoo kuluttajaa. Jäsenvaltioiden 
olisi säädettävä rangaistuksista kaikille 
osapuolille, jotka omia tarkoituksiaan 
varten tai ilman perusteltua objektiivista 
syytä eivät hyväksy menettelyä, minkä 
vuoksi kuluttajien on luovuttava 
valituksistaan tai heille aiheutuu 
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huomattavia kustannuksia, joista tavaran 
tai palvelun toimittajan olisi helppo 
vastata, koska tällä tavoin aiheutuu 
selvästi epätasapainoinen tilanne.

Or. it

Tarkistus 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
niiden tietojen osalta, jotka valituksen 
tekijän on toimitettava sähköisellä 
valituslomakkeella, joka asetetaan 
saataville ODR-foorumilla. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(23) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
ODR-foorumin toimintojen, 
kuluttajaneuvojien väliseen yhteistyöhön 
liittyvien menettelyjen ja niiden tietojen 
osalta, jotka valituksen tekijän on 
toimitettava sähköisellä 
valituslomakkeella, joka asetetaan 
saataville ODR-foorumilla, sekä sähköistä 
valituslomaketta koskevien 
yksityiskohtaisten menettelyjen osalta. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 126
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden toimintaa ja erityisesti 
niiden digitaalista ulottuvuutta sekä 
korkeatasoista kuluttajansuojaa tarjoamalla 
järjestelmä, jolla helpotetaan puolueetonta, 
avointa, tehokasta ja oikeudenmukaista 
tuomioistuinten ulkopuolista 
riidanratkaisua kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien verkkokauppaan 
liittyvissä riita-asioissa.

Tämän asetuksen tavoitteena on pyrkiä 
saavuttamaan korkea kuluttajansuoja ja
edistää sisämarkkinoiden hyvää toimintaa
ja erityisesti niiden digitaalista ulottuvuutta 
sekä korkeatasoista kuluttajansuojaa 
tarjoamalla verkkovälitteinen järjestelmä, 
jolla helpotetaan puolueetonta, avointa, 
tehokasta ja oikeudenmukaista 
tuomioistuinten ulkopuolista 
riidanratkaisua kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien verkkokauppaan 
liittyvissä riita-asioissa.

Or. fr

Tarkistus 127
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden toimintaa ja erityisesti 
niiden digitaalista ulottuvuutta sekä 
korkeatasoista kuluttajansuojaa 
tarjoamalla järjestelmä, jolla helpotetaan 
puolueetonta, avointa, tehokasta ja 
oikeudenmukaista tuomioistuinten 
ulkopuolista riidanratkaisua kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien verkkokauppaan 
liittyvissä riita-asioissa.

Tämän asetuksen tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden toimintaa ja erityisesti 
niiden digitaalista ulottuvuutta sekä 
korkeatasoista kuluttajansuojaa siten, että 
kuluttajille tarjotaan maksuton 
järjestelmä, jolla helpotetaan puolueetonta, 
avointa, tehokasta ja oikeudenmukaista 
tuomioistuinten ulkopuolista 
riidanratkaisua kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien verkkokauppaan 
liittyvissä riita-asioissa.

Or. el
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Tarkistus 128
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden toimintaa ja erityisesti 
niiden digitaalista ulottuvuutta sekä 
korkeatasoista kuluttajansuojaa tarjoamalla 
järjestelmä, jolla helpotetaan puolueetonta, 
avointa, tehokasta ja oikeudenmukaista 
tuomioistuinten ulkopuolista 
riidanratkaisua kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien verkkokauppaan 
liittyvissä riita-asioissa.

Tämän asetuksen tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden toimintaa ja erityisesti 
niiden digitaalista ulottuvuutta sekä 
korkeatasoista kuluttajansuojaa tarjoamalla 
järjestelmä, jolla helpotetaan 
riippumatonta, puolueetonta, avointa, 
tehokasta ja oikeudenmukaista 
tuomioistuinten ulkopuolista 
riidanratkaisua kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien verkkokauppaan 
liittyvissä riita-asioissa.

Or. en

Tarkistus 129
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riitojenratkaisuun kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli; riitojenratkaisu tapahtuu käyttäen
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] mukaista
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä ja
Euroopan verkkovälitteistä vaihtoehtoista 

Tätä asetusta sovelletaan tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riitojenratkaisuun kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli; riitojenratkaisu tapahtuu
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] mukaisessa 
vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä, 
ja se edellyttää Euroopan verkkovälitteistä 
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riidanratkaisufoorumia. vaihtoehtoista riidanratkaisufoorumia.

Or. fr

Tarkistus 130
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riitojenratkaisuun kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli; riitojenratkaisu tapahtuu käyttäen 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] mukaista 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä ja 
Euroopan verkkovälitteistä vaihtoehtoista 
riidanratkaisufoorumia.

Tätä asetusta sovelletaan tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riitojenratkaisuun kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli; riitojenratkaisu tapahtuu käyttäen 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] mukaista 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä ja 
Euroopan verkkovälitteistä vaihtoehtoista 
riidanratkaisufoorumia.

Tätä asetusta ei sovelleta 
elinkeinonharjoittajan kuluttajaa vastaan 
käynnistämiin riita-asioihin.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että lukuisia vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä on perustettu kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisestä epätasapainoisesta valta-asemasta johtuvan ongelman 
ratkaisemiseksi, olisi epäasianmukaista, että näitä elimiä vaadittaisiin ADR-direktiivin 
nojalla ottamaan yrityksien kuluttajia vastaan käynnistämät riita-asiat tarkasteltavaksi. 
Mikäli ADR-direktiivissä ei edellytetä vaihtoehtoisten riidanratkaisuelimien saatavuutta, on 
tarpeetonta sisällyttää kyseiset riidat ODR-asetukseen.
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Tarkistus 131
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riitojenratkaisuun kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli; riitojenratkaisu tapahtuu käyttäen 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] mukaista 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä ja 
Euroopan verkkovälitteistä vaihtoehtoista 
riidanratkaisufoorumia.

Tätä asetusta sovelletaan tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riitojenratkaisuun kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, joita kuluttajat ovat 
käynnistäneet elinkeinonharjoittajia 
vastaan ja jotka liittyvät verkkovälitteiseen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen valtioiden rajojen yli; 
riitojenratkaisu tapahtuu käyttäen 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] mukaista 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä ja 
Euroopan verkkovälitteistä vaihtoehtoista 
riidanratkaisufoorumia.

Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisalaa olisi rajoitettava koskemaan kuluttajien elinkeinonharjoittajista 
esittämiä valituksia eikä sen pitäisi kattaa elinkeinonharjoittajien kuluttajista esittämiä 
valituksia, koska ehdotuksen tarkoituksena on suojata kuluttajia ja elinkeinonharjoittajilla on 
käytössään muita keinoja kuluttajia vastaan käynnistettyjen riita-asioiden selvittämiseksi.

Tarkistus 132
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan tuomioistuimen Tätä asetusta sovelletaan tuomioistuimen 
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ulkopuoliseen riitojenratkaisuun kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli; riitojenratkaisu tapahtuu käyttäen
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] mukaista
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä ja 
Euroopan verkkovälitteistä vaihtoehtoista 
riidanratkaisufoorumia.

ulkopuoliseen riitojenratkaisuun kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen; riitojenratkaisu 
tapahtuu käyttäen vaihtoehtoista 
riidanratkaisuelintä, jonka toiminta 
perustuu vakaalle pohjalle, joka 
noudattaa laatukriteerejä kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (ADR-direktiivi) 
[Office of Publications please insert 
number] luvun II mukaisesti ja joista on 
annettu ilmoitus komissiolle 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] 17 artiklan 
2 kohdan nojalla, ja Euroopan 
verkkovälitteistä vaihtoehtoista 
riidanratkaisufoorumia.

Or. en

Tarkistus 133
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) "verkkovälitteisellä tavaroiden 
myynnillä tai palvelujen tarjoamisella"
verkkovälitteiseen tavaran myyntiin tai 
palvelun tarjoamiseen liittyvää liiketoimea, 
jossa elinkeinonharjoittaja tai tämän 
välittäjä on tarjonnut tavaroita tai 
palveluita verkkosivuston kautta tai muuta 
sähköistä muotoa käyttäen ja kuluttaja on 

(c) "verkkovälitteisellä tavaroiden 
myynnillä tai palvelujen tarjoamisella"
verkkovälitteiseen tavaran myyntiin tai 
palvelun tarjoamiseen liittyvää liiketoimea
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
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tilannut tällaisia tavaroita tai palveluita 
tämän verkkosivuston kautta tai muuta 
sähköistä muotoa käyttäen

parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] …/…EU 
mukaisesti, liiketoimea, jossa 
elinkeinonharjoittaja tai tämän välittäjä on 
tarjonnut tavaroita tai palveluita 
verkkosivuston kautta tai muuta sähköistä 
muotoa käyttäen ja kuluttaja on tilannut 
tällaisia tavaroita tai palveluita tämän 
verkkosivuston kautta tai muuta sähköistä 
muotoa käyttäen

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, että tällä asetuksella katetaan ainoastaan sellaiset valtioiden rajat 
ylittävät sopimukset, jotka katetaan myös ADR-direktiivillä.

Tarkistus 134
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

(g) "vaihtoehtoisella 
riidanratkaisumenettelyllä" menettelyä 
riidan ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella käyttämällä 
riidanratkaisuelintä, joka ehdottaa 
ratkaisua tai määrää ratkaisun tai tuo 
osapuolet yhteen sovintoratkaisun 
löytämiseksi.

(g) "vaihtoehtoisella 
riidanratkaisumenettelyllä" menettelyä 
riidan ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella käyttämällä ADR-elintä, joka 
ehdottaa ratkaisua tai määrää ratkaisun tai 
tuo osapuolet yhteen sovintoratkaisun 
löytämiseksi kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (ADR-direktiivi) 
[Office of Publications please insert 
number] …/…/EU 2 artiklan mukaisesti 
ja ADR-elimen toteuttamana;

Or. en
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Perustelu

Olisi harhaanjohtavaa määritellä ADR kahdella eri tavalla kahdessa eri oikeudellisessa 
välineessä. ODR-asetuksessa olisi sen sijaan ennemminkin käytettävä samaa määritelmää 
kuin ADR-direktiivissä.

Tarkistus 135
Louis Grech

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

Komission teksti Tarkistus

(g) "vaihtoehtoisella 
riidanratkaisumenettelyllä" menettelyä 
riidan ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella käyttämällä 
riidanratkaisuelintä, joka ehdottaa ratkaisua 
tai määrää ratkaisun tai tuo osapuolet 
yhteen sovintoratkaisun löytämiseksi.

(g) "vaihtoehtoisella 
riidanratkaisumenettelyllä" menettelyä, 
johon viitataan kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (ADR-direktiivi) 
[Office of Publications please insert 
number] 2 artiklan 1 kohdassa, sisäisten 
ja valtioiden rajat ylittävien 
sopimusriitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuimen ulkopuolella käyttämällä 
riidanratkaisuelintä, joka ehdottaa ratkaisua 
tai määrää ratkaisun tai tuo osapuolet 
yhteen sovintoratkaisun löytämiseksi ja 
joka noudattaa laatukriteerejä 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] luvun II 
mukaisesti.
Vaihtoehtoisina 
riidanratkaisumenettelyinä ei pidetä 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyjä, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
elinkeinonharjoittajan palveluksessa tai 
saavat jonkinlaisen maksun 
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elinkeinonharjoittajalta, kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisiä suoria 
neuvotteluja, riippumatta siitä 
käytetäänkö edustajaa, ja tuomarin 
pyrkimyksiä ratkaista riita-asia 
tuomioistuinmenettelyn puitteissa.

Or. en

Tarkistus 136
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisina 
riidanratkaisumenettelyinä ei pidetä 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyjä, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, menettelyjä sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja, kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisiä suoria 
neuvotteluja, riippumatta siitä 
käytetäänkö edustajaa, ja tuomarin 
pyrkimyksiä ratkaista riita-asia 
tuomioistuinmenettelyn puitteissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 137
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisina riidanratkaisumenettelyinä Vaihtoehtoisina riidanratkaisumenettelyinä 
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ei pidetä sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyjä, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, menettelyjä sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa
elinkeinonharjoittaja, kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisiä suoria 
neuvotteluja, riippumatta siitä käytetäänkö 
edustajaa, ja tuomarin pyrkimyksiä 
ratkaista riita-asia tuomioistuinmenettelyn 
puitteissa.

ei pidetä menettelyjä sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja, kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisiä suoria 
neuvotteluja, riippumatta siitä käytetäänkö 
edustajaa, ja tuomarin pyrkimyksiä 
ratkaista riita-asia tuomioistuinmenettelyn 
puitteissa.

Or. en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajien toteuttamia sovittelutoimia tai niin sanottua sisäistä sovittelua ei pidä 
sulkea soveltamisalan ulkopuolelle, koska se on tärkeä osa vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
mekanismeja. Suosituksessa 98/257/EY ei suljettu tällaista sovittelua soveltamisalan 
ulkopuolelle tiettyjen ehtojen täyttyessä. Sisäiset sovittelutoimet voivat tuottaa todellista 
lisäarvoa tuomioistuimen ulkopuoliselle riitojenratkaisulle, koska siinä taataan tekninen 
tietämys / alan asiantuntemus ja mahdollistetaan lähisovittelun (proximity mediation) 
kehittäminen, mikä on osapuolien kannalta arvokasta.

Tarkistus 138
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisina 
riidanratkaisumenettelyinä ei pidetä
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyjä, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, paitsi jos nämä elimet 
noudattavat luvun II yleisiä säännöksiä 
17 artiklan mukaisesti ja jos seuraavat 
lisäehdot täyttyvät:
- riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset 
henkilöt ovat hierarkkisesti 
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riippumattomia elinkeinonharjoittajasta 
eivätkä ole elinkeinonharjoittajan 
määräysvallan alaisia,
- riidanratkaisusta vastaavien 
luonnollisten henkilöiden palkkaus ei ole 
riippuvainen riidanratkaisumenettelyn 
lopputuloksesta,
- riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset 
henkilöt eivät ole työskennelleet kyseisen 
elinkeinonharjoittajan alaisuudessa 
toimeen astumista edeltäneenä kolmena 
vuotena,
- sen jäsenvaltion, johon 
riidanratkaisuelin on sijoittautunut, 
toimivaltainen viranomainen laatii 
vuotuisen arvion elimen toiminnasta siltä 
osin, miten se noudattaa tässä 
direktiivissä vahvistettuja periaatteita.

Or. en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajien toteuttamia sovittelutoimia tai niin sanottua sisäistä sovittelua ei pidä 
sulkea soveltamisalan ulkopuolelle, koska se on tärkeä osa vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
mekanismeja. Suosituksessa 98/257/EY ei suljettu tällaista sovittelua soveltamisalan 
ulkopuolelle tiettyjen ehtojen täyttyessä. Sisäiset sovittelutoimet voivat tuottaa todellista 
lisäarvoa tuomioistuimen ulkopuoliselle riitojenratkaisulle, koska siinä taataan tekninen 
tietämys / alan asiantuntemus ja mahdollistetaan lähisovittelun (proximity mediation) 
kehittäminen, mikä on osapuolien kannalta arvokasta.

Tarkistus 139
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) "vaihtoehtoisella 
riidanratkaisuelimellä" kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 

(h) "vaihtoehtoisella 
riidanratkaisuelimellä" kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivin (ADR-direktiivi) 
[Office of Publications please insert 
number] 4 artiklan e alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvaa elintä, joka on 
ilmoitettu komissiolle kyseisen direktiivin 
17 artiklan 2 kohdan mukaisesti

neuvoston direktiivin (ADR-direktiivi) 
[Office of Publications please insert 
number] 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
luetteloitua elintä

Or. en

Perustelu

On asianmukaisempaa määritellä ADR-elin yhtenevästi ADR-direktiivin 17 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti luetteloitujen elimien kanssa eikä ADR-direktiivin 4 artiklan e kohdan mukaisesti, 
koska vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä olisi ainoastaan pidettävä ADR-eliminä, mikäli 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että ne täyttävät laatuvaatimukset.

Tarkistus 140
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) "valituksen tekevällä osapuolella" 
kuluttajaa tai elinkeinonharjoittajaa, joka 
on toimittanut valituksen Euroopan 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisufoorumin kautta

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että lukuisia vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä on perustettu kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisestä epätasapainoisesta valta-asemasta johtuvan ongelman 
ratkaisemiseksi, olisi epäasianmukaista, että näitä elimiä vaadittaisiin ADR-direktiivin 
nojalla ottamaan yrityksien kuluttajia vastaan käynnistämät riita-asiat tarkasteltavaksi. 
Mikäli ADR-direktiivissä ei edellytetä vaihtoehtoisten riidanratkaisuelimien saatavuutta, on 
tarpeetonta sisällyttää kyseiset riidat ODR-asetukseen. Kuluttajan olisi aina oltava valituksen 
tekevä osapuoli ja elinkeinonharjoittajan vastaajana oleva osapuoli.

Tarkistus 141
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) "valituksen tekevällä osapuolella" 
kuluttajaa tai elinkeinonharjoittajaa, joka 
on toimittanut valituksen Euroopan 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisufoorumin kautta;

(i) "valituksen tekevällä osapuolella" 
kuluttajaa, joka on toimittanut valituksen 
Euroopan verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisufoorumin kautta;

Or. fr

Tarkistus 142
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) "vastaajana olevalla osapuolella"
kuluttajaa tai elinkeinonharjoittajaa, jota 
kohtaan on toimitettu valitus Euroopan 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisufoorumin kautta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 143
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – j kohta

Komission teksti Tarkistus

(j) "vastaajana olevalla osapuolella"
kuluttajaa tai elinkeinonharjoittajaa, jota 
kohtaan on toimitettu valitus Euroopan 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisufoorumin kautta

(j) "vastaajana olevalla osapuolella" 
elinkeinonharjoittajaa, jota kohtaan on 
toimitettu valitus Euroopan 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisufoorumin kautta;
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Or. fr

Tarkistus 144
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
eurooppalaisen foorumin, jäljempänä 
"ODR-foorumi".

1. Komissio perustaa verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
eurooppalaisen foorumin, jäljempänä 
"ODR-foorumi", sille tarkoitetulla 
internet-sivustolla.

Or. fr

Tarkistus 145
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
eurooppalaisen foorumin, jäljempänä 
"ODR-foorumi".

1. Komissio perustaa verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
eurooppalaisen foorumin, jäljempänä 
"ODR-foorumi", ja laatii selvästi erottuvia 
linkkejä foorumille Sinun Eurooppasi 
-portaalissa ja muilla komission 
verkkosivustoilla, joilla annetaan 
kuluttajille tietoa, kuten ECC Net 
-verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 146
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ODR-foorumi on interaktiivinen 
verkkosivusto, johon on sähköinen ja 
maksuton pääsy kaikilla unionin virallisilla 
kielillä. ODR-foorumi toimii keskitettynä 
asiointipisteenä kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka hakevat 
tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 
riita-asioihin.

2. ODR-foorumi on interaktiivinen 
internet-sivusto, johon on sähköinen ja 
maksuton pääsy kaikilla unionin virallisilla 
kielillä. ODR-foorumi toimii keskitettynä 
asiointipisteenä kuluttajille, jotka hakevat 
tietoa vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisissä, tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen kuuluvissa 
sopimusriidoissa, ja/tai jotka hakevat 
tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 
riita-asioihin.

Or. fr

Tarkistus 147
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ODR-foorumi on interaktiivinen 
verkkosivusto, johon on sähköinen ja 
maksuton pääsy kaikilla unionin virallisilla 
kielillä. ODR-foorumi toimii keskitettynä 
asiointipisteenä kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka hakevat 
tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin riita-asioihin.

2. ODR-foorumi on interaktiivinen 
verkkosivusto, johon on sähköinen ja 
maksuton pääsy kaikilla unionin virallisilla 
kielillä. ODR-foorumi toimii keskitettynä 
asiointipisteenä kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka toimittavat 
riitoja ADR-elimille, jotka on ilmoitettu 
Euroopan komissiolle kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
[Office of Publications please insert 
number] mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 148
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a ODR-foorumi tarjoaa tietoa 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisissä, tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen kuuluvissa 
sopimusriidoissa.

Or. fr

Tarkistus 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle 
häntä vastaan tehdystä valituksesta;

Or. en

Tarkistus 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ehdottaa sähköiseen 
valituslomakkeeseen sisältyvien tietojen 
perusteella yhtä tai useampaa 
toimivaltaista vaihtoehtoista 

(b) määrittää sähköiseen 
valituslomakkeeseen sisältyvien tietojen 
perusteella yksi tai useampia 
vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä, jotka 
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riidanratkaisuelintä osapuolille ja tarjota 
tietoa niiden maksuista, jos sellaisia on, 
kielestä tai kielistä, joilla menettely 
käydään, ja menettelyn arvioidusta 
kestosta, tai tiedottaa valituksen tehneelle 
osapuolelle, että toimitettujen tietojen 
perusteella ei löydetty toimivaltaista 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä

ovat toimivaltaisia käsittelemään riita-
asiaa, ja tarjota osapuolille tietoa niiden 
kustannuksista, jos sellaisia on, 
mahdollisista raja-arvoja ja määräaikoja 
koskevista menettelysäännöistä, kielestä 
tai kielistä, joilla menettely käydään, 
menettelyn keskimääräisestä kestosta ja
siitä, onko sen tulos sitova

Or. en

Tarkistus 151
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle 
häntä vastaan tehdystä valituksesta;

Or. el

Tarkistus 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos toimivaltaista ADR-elintä ei 
voida yksilöidä, ilmoittaa valituksen 
tehneelle osapuolelle, että toimitettujen 
tietojen perusteella ei löytynyt 
toimivaltaista ADR-elintä;

Or. en

Tarkistus 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) kehottaa kantajana olevaa 
osapuolta, jos hän on 
elinkeinonharjoittaja, ilmoittamaan, onko 
hän velvollinen tai sitoutunut käyttämään 
jotakin tiettyä ADR-elintä tässä 
asetuksessa tarkoitettujen riitojen 
ratkaisemiseen;

Or. en

Tarkistus 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) kehottaa osapuolia sopimaan
toimivaltaisesta ADR-elimestä, jota ne 
käyttävät riita-asiansa ratkaisemiseen, tai 
jos toimivaltaisia ADR-elimiä on 
useampia, sopimaan yhdestä niistä;

Or. en

Tarkistus 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) siirtää valitukset sen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi, jonka 
käytöstä osapuolet ovat sopineet

(c) toimittaa valitukset sen ADR-elimen 
käsiteltäväksi, jonka käytöstä osapuolet 
ovat sopineet;
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Or. en

Tarkistus 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tarjota osapuolille ja vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle mahdollisuus
hoitaa riidanratkaisumenettely verkon 
välityksellä

(d) tarjota maksutta sähköinen asioiden 
hallinnointiväline, jonka avulla osapuolet 
ja vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
voivat hoitaa riidanratkaisumenettelyn
verkon välityksellä foorumin kautta

Or. en

Tarkistus 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) tarjota sähköinen käännöstoiminto 
osapuolille ja ADR-elimelle

Or. en

Tarkistus 158
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tarjota palautejärjestelmä, jonka kautta 
osapuolet voivat ilmaista kantansa 
ODR-foorumin sekä niiden riitaa 

(f) tarjota palautejärjestelmä, jonka kautta 
osapuolet voivat ilmaista kantansa 
ODR-foorumin sekä niiden riitaa 
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käsitelleen ADR-elimen toiminnasta käsitelleen ADR-elimen toiminnasta sekä 
asettaa palaute saataville, jotta muita 
osapuolia autetaan valitsemaan ADR-elin 
niiden omien riitojen ratkaisemiseksi

Or. en

Tarkistus 159
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) tarjota maksutta sähköinen asioiden 
hallinnointiväline, jonka avulla osapuolet 
ja vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
voivat hoitaa riidanratkaisumenettelyn 
foorumin kautta;

Or. el

Tarkistus 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) julkaista tietoja vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä, jotka on ilmoitettu 
komissiolle kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
../../EU [Office of Publications please 
insert number] 17 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja jotka käsittelevät tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia riita-
asioita

(g) julkaista tietoja vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä, jotka on ilmoitettu 
komissiolle kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
../../EU [Office of Publications please 
insert number] 17 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja jotka käsittelevät tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia riita-
asioita. Tiedot on annettava selvästi ja 
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yksiselitteisesti, niiden on oltava helposti 
saatavilla sähköistä muotoa käyttäen ja ne 
on pidettävä ajan tasalla;

Or. en

Tarkistus 161
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) julkaista tietoja ADR-elimistä, jotka on 
ilmoitettu komissiolle direktiivin …/…/EU 
[julkaisutoimisto: lisätään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (ADR-direktiivi) 
numero] 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 
jotka käsittelevät tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia riita-asioita;

(g) julkaista tietoja vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä, jotka on ilmoitettu 
komissiolle direktiivin …/…/EU 
[julkaisutoimisto: lisätään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (ADR-direktiivi) 
numero] 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 
jotka käsittelevät tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia riita-asioita. 
Tiedot on annettava sähköisesti ja 
selvällä, ymmärrettävällä ja helposti 
saatavilla olevalla tavalla ja pidettävä 
jatkuvasti ajan tasalla.

Or. el

Tarkistus 162
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vastaa ODR-foorumin 
kehittämisestä, toiminnasta, ylläpidosta ja 

5. Komissio vastaa ODR-foorumin 
kehittämisestä, toiminnasta, käännöksistä, 
käyttäjäystävällisyydestä, ylläpidosta, 
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tietoturvasta. rahoituksesta ja tietoturvasta. Foorumin 
kehittämisessä, toiminnassa, 
käyttäjäystävällisyydessä ja ylläpidossa 
noudatetaan sisäänrakennetun 
yksityisyyden suojan ("privacy by 
design") ja mahdollisuuksien mukaan 
käyttäjien vaatimukset täyttävän 
suunnittelun (joka koskee kaikkia, myös 
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 
olevia ihmisiä ilman erityistä 
mukautuksen tarvetta) periaatteita.

Or. fr

Tarkistus 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vastaa ODR-foorumin 
kehittämisestä, toiminnasta, ylläpidosta ja 
tietoturvasta.

5. Komissio vastaa ODR-foorumin 
kehittämisestä, toiminnasta, mukaan 
lukien kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut 
tarvittavat käännöstoiminnot, ylläpidosta, 
rahoituksesta ja tietoturvasta.

Or. en

Tarkistus 164
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla − 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vastaa ODR-foorumin 
kehittämisestä, toiminnasta, ylläpidosta ja 
tietoturvasta.

5. Komissio vastaa ODR-foorumin 
kehittämisestä, toiminnasta, kääntäminen 
mukaan lukien, ylläpidosta, rahoituksesta
ja tietoturvasta.

Or. el
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Tarkistus 165
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio huolehtii siitä, että ADR-
menettelyjen olemassaoloa ja 
ominaisuuksia koskevat ODR-foorumissa 
olevat tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia.

Or. fr

Tarkistus 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Verkkovälitteisen riidanratkaisun 
yhteyshenkilöiden verkosto

Verkkovälitteisen riidanratkaisun 
yhteyspisteiden verkosto

Or. en

Tarkistus 167
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokainen jäsenvaltio nimeää yhden 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyspisteen ja ilmoittaa 
sen nimen ja yhteystiedot komissiolle. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa Euroopan 
kuluttajakeskusten verkostoon kuuluvan 

1. Jokainen jäsenvaltio nimeää yhden 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyspisteen ja ilmoittaa 
sen nimen ja yhteystiedot komissiolle. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa Euroopan 
kuluttajakeskusten verkostoon kuuluvan 
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maansa keskuksen, kuluttajajärjestön tai 
muun elimen vastaamaan 
ODR-yhteyspisteestä. Kussakin ODR-
yhteyspisteessä on oltava vähintään kaksi 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyshenkilöä, 
jäljempänä "ODR-yhteyshenkilö".

maansa keskuksen, kuluttajajärjestön tai 
muun elimen vastaamaan 
ODR-yhteyspisteestä.

Or. en

Perustelu

ODR-yhteyspisteiden ja ODR-yhteyshenkilöiden täsmentäminen on tarpeetonta toistoa. Olisi 
parempi määrittää ODR-yhteyshenkilöiden tehtävät ja antaa jäsenvaltioiden päättää, miten 
ne on paras täyttää.

Tarkistus 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokainen jäsenvaltio nimeää yhden
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyspisteen ja ilmoittaa 
sen nimen ja yhteystiedot komissiolle. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa Euroopan 
kuluttajakeskusten verkostoon kuuluvan 
maansa keskuksen, kuluttajajärjestön tai 
muun elimen vastaamaan 
ODR-yhteyspisteestä. Kussakin 
ODR-yhteyspisteessä on oltava vähintään 
kaksi verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyshenkilöä, 
jäljempänä "ODR-yhteyshenkilö".

1. Jokainen jäsenvaltio nimeää Euroopan 
kuluttajakeskusten verkostoon kuuluvan 
maansa verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyspisteen ja ilmoittaa 
sen nimen ja yhteystiedot komissiolle. 
Kussakin ODR-yhteyspisteessä on oltava 
vähintään kaksi kuluttajaneuvojaa.

Or. en

Tarkistus 169
Ashley Fox
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. ODR-yhteyshenkilöt antavat tukea 
foorumin kautta toimitettuihin valituksiin 
liittyvien riitojen ratkaisuun suorittamalla 
seuraavat tehtävät:

2. ODR-yhteyspisteet antavat tukea 
foorumin kautta toimitettuihin valituksiin 
liittyvien riitojen ratkaisuun suorittamalla 
seuraavat tehtävät:

Or. en

Tarkistus 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. ODR-yhteyshenkilöt antavat tukea 
foorumin kautta toimitettuihin valituksiin 
liittyvien riitojen ratkaisuun suorittamalla 
seuraavat tehtävät:

2. ODR-yhteyspisteet antavat tukea 
foorumin kautta toimitettuihin valituksiin 
liittyvien riitojen ratkaisuun suorittamalla 
seuraavat tehtävät:

Or. en

Tarkistus 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) helpottavat tarvittaessa osapuolten ja 
toimivaltaisen ADR-elimen välistä 
yhteydenpitoa

(a) auttavat pyydettäessä osapuolia ja 
helpottavat niiden ja toimivaltaisen 
ADR-elimen välistä yhteydenpitoa. Tähän 
saattaa sisältyä erityisesti seuraavaa:

Or. en
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Tarkistus 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) avustaminen valituksen ja tarvittaessa 
asiaankuuluvien asiakirjojen 
toimittamisessa,

Or. en

Tarkistus 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) yleisten tietojen antaminen osapuolille 
ja ADR-elimille tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjontaan liittyvistä 
kuluttajien oikeuksista, joita sovelletaan 
sen ODR-yhteyspisteen jäsenvaltiossa, 
jossa kyseiset kuluttajaneuvojat ovat,

Or. en

Tarkistus 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) tietojen antaminen ODR-foorumin 
toiminnasta,

Or. en
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Tarkistus 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv) selvityksien antaminen osapuolille 
menettelysäännöistä, joita määritetyt 
ADR-elimet soveltavat,

Or. en

Tarkistus 176
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) auttavat kuluttajia, jotka pyytävät 
apua sähköisen valituslomakkeen 
täyttämisessä oikein;

Or. fr

Tarkistus 177
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tiedottavat valituksen tehneelle 
osapuolelle ODR-foorumin toiminnasta, 
valituksen esittämisestä sähköisellä 
valituslomakkeella ja mahdollisesti asiaan 
liittyvistä asiakirjoista
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Or. el

Tarkistus 178
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) antavat apua pyytäville kuluttajille 
yleistietoja tärkeimmistä säännöksistä, 
joita sovelletaan kuluttajien oikeuksiin 
liittyvissä asioissa;

Or. fr

Tarkistus 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedottavat kuluttajille muista 
muutoksenhakukeinoista, jos riita-asiaa ei 
voida ratkaista foorumin kautta, 
esimerkiksi jos elinkeinonharjoittaja ei 
suostu käyttämään vaihtoehtoista 
riidanratkaisua

(b) tiedottavat valituksen tehneelle 
osapuolelle muista 
muutoksenhakukeinoista, jos riita-asiaa ei 
voida ratkaista ODR-foorumin kautta, 
esimerkiksi jos osapuolet eivät suostu 
käyttämään vaihtoehtoista riidanratkaisua, 
jos toimivaltaista ADR-elintä ei voida 
määrittää tai jos ADR-elin ei pysty 
käsittelemään valitusta 
menettelysääntöjensä vuoksi;

Or. en

Tarkistus 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimittavat tehtäviensä suorittamisesta 
saatuihin käytännön kokemuksiin 
perustuvan vuotuisen toimintaraportin 
komissiolle ja jäsenvaltioille

(c) toimittavat tehtäviensä suorittamisesta 
saatuihin käytännön kokemuksiin 
perustuvan vuotuisen toimintaraportin 
komissiolle, Euroopan parlamentille ja 
jäsenvaltioille

Or. en

Tarkistus 181
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio perustaa verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
yhteyshenkilöiden verkoston, jäljempänä 
"ODR-yhteyshenkilöiden verkosto", joka 
mahdollistaa ODR-yhteyshenkilöiden 
välisen yhteistyön ja edistää 2 kohdassa 
esitettyjen tehtävien hoitamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio perustaa verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
yhteyshenkilöiden verkoston, jäljempänä 
"ODR-yhteyshenkilöiden verkosto", joka 
mahdollistaa ODR-yhteyshenkilöiden

3. Komissio perustaa ODR-yhteyspisteiden 
verkoston, jäljempänä 
"ODR-yhteyspisteiden verkosto", joka 
mahdollistaa ODR-yhteyspisteiden välisen 
yhteistyön ja edistää 2 kohdassa esitettyjen 
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välisen yhteistyön ja edistää 2 kohdassa 
esitettyjen tehtävien hoitamista.

tehtävien hoitamista.

Or. en

Tarkistus 183
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tarjoaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa asianmukaista 
koulutusta kuluttajien ODR-
yhteyshenkilöille verkkovälitteisestä 
riidanratkaisujärjestelmästä, jotta he 
hankkivat tarvittavan asiantuntemuksen 2 
kohdassa tarkoitettujen tehtäviensä 
hoitamiseksi.

Or. el

Tarkistus 184
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio kutsuu koolle vähintään kerran 
vuodessa ODR-yhteyshenkilöiden
verkoston jäsenet, jotta voidaan vaihtaa 
hyviä toimintatapoja ja keskustella 
mahdollisista toistuvista ongelmista 
ODR-foorumin toiminnassa.

4. Komissio kutsuu koolle vähintään kerran 
vuodessa ODR-yhteyspisteiden verkoston 
jäsenet, jotta voidaan vaihtaa hyviä 
toimintatapoja ja keskustella mahdollisista 
toistuvista ongelmista ODR-foorumin 
toiminnassa.

Or. en
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Tarkistus 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio kutsuu koolle vähintään 
kerran vuodessa ODR-yhteyshenkilöiden
verkoston jäsenet, jotta voidaan vaihtaa 
hyviä toimintatapoja ja keskustella 
mahdollisista toistuvista ongelmista 
ODR-foorumin toiminnassa.

4. Komissio kutsuu koolle vähintään kaksi 
kertaa vuodessa ODR-yhteyspisteiden
verkoston jäsenet, jotta voidaan vaihtaa 
hyviä toimintatapoja ja keskustella 
mahdollisista toistuvista ongelmista 
ODR-foorumin toiminnassa.

Or. en

Tarkistus 186
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa ODR-yhteyshenkilöiden
yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

5. Komissio antaa ODR-yhteyspisteiden
yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa 
ODR-yhteyshenkilöiden yhteistyötä 

5. Komissio valtuutetaan hyväksymään 
16 artiklan mukaisesti delegoituja 
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koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
täytäntöönpanosäädöksillä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

säädöksiä, jotka koskevat 
ODR-yhteyspisteiden yhteistyöstä 
annettuja yksityiskohtaisia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 188
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Voidakseen toimittaa valituksen 
ODR-foorumiin valituksen tekevän 
osapuolen on täytettävä sähköinen 
valituslomake, joka on saatavilla foorumin 
verkkosivustolla. Valituksen tekevä 
osapuoli voi liittää valitukseen asiakirjoja 
sähköisessä muodossa valituksensa tueksi.

1. Voidakseen toimittaa valituksen 
ODR-foorumiin kuluttajan on täytettävä 
sähköinen valituslomake, joka on saatavilla 
foorumin verkkosivustolla. Kuluttaja voi 
liittää valitukseen asiakirjoja sähköisessä 
muodossa valituksensa tueksi.

Or. en

Perustelu

ODR-foorumin olisi hyväksyttävä ainoastaan kuluttajien elinkeinonharjoittajia vastaan 
käynnistämät riita-asiat, koska ADR-elimet eivät ole riittävän kehittyneitä, jotta ODR-foorumi 
voisi käsitellä riita-asioita, joita elinkeinonharjoittajat ovat käynnistäneet kuluttajia vastaan.

Tarkistus 189
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ODR-foorumi tarjoaa verkossa 
oppaan, jonka tarkoituksena on antaa 
valituksen tekevälle osapuolelle apua 
sähköisen valituslomakkeen 
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täyttämisessä.

Or. fr

Tarkistus 190
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valituksen tekevän osapuolen
toimittamien tietojen on oltava riittäviä, 
jotta voidaan määrittää toimivaltainen 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin. Nämä 
tiedot on kuvattu liitteessä.

2. Kuluttajan toimittamien tietojen on 
oltava riittäviä, jotta voidaan määrittää 
toimivaltainen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin. Nämä tiedot on kuvattu 
liitteessä.

Or. en

Tarkistus 191
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Foorumille toimitettu valitus käsitellään, 
jos valituslomake on täytetty 
asianmukaisesti.

1. ODR-foorumille toimitettu valitus 
käsitellään, jos valituslomakkeen kaikki 
tarvittavat kentät on täytetty 
asianmukaisesti. Mikäli näin ei tapahdu, 
ODR-foorumi ilmoittaa valituksen 
tekevälle osapuolelle valituksen 
hylkäämisestä sekä hylkäämisen syistä. 
Foorumi voi myös ehdottaa, että 
asiantunteva riidanratkaisun 
yhteyshenkilö auttaa valituksen tekevää 
osapuolta täyttämään sähköisen 
valituslomakkeen, mikäli tämä haluaa. 
Mikäli valituksen tekevä osapuoli haluaa, 
yhteyshenkilö ottaa häneen yhteyttä tässä 
asiassa. 
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Or. fr

Tarkistus 192
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Foorumille toimitettu valitus käsitellään, 
jos valituslomake on täytetty 
asianmukaisesti.

1. Foorumille toimitettu valitus käsitellään, 
jos valituslomake on täytetty 
asianmukaisesti. Valituksen käsittely ei 
edellytä osapuolien fyysistä läsnäoloa.

Or. en

Tarkistus 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Foorumille toimitettu valitus 
käsitellään, jos valituslomake on täytetty 
asianmukaisesti.

1. ODR-foorumille toimitettu valitus 
käsitellään, jos kaikki pakolliset kentät on 
täytetty asianmukaisesti. Mikäli lomaketta 
ei ole täytetty asianmukaisesti, valituksen 
tehneelle osapuolelle tiedotetaan 
mahdollisuudesta kääntyä 
ODR-yhteyspisteen puoleen.

Or. en

Tarkistus 194
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Saatuaan asianmukaisesti täytetyn 
valituslomakkeen ODR-foorumi ilmoittaa 
valituksen tehneelle osapuolelle 
valituksessa käytetyllä kielellä ja lähettää 
sähköpostitse vastaajana olevalle 
osapuolelle sopimuksessa käytetyllä 
kielellä seuraavat:

2. Saatuaan asianmukaisesti täytetyn 
valituslomakkeen ODR-foorumi toimittaa 
elinkeinonharjoittajalle sopimuksessa tai 
verkkosivustolla käytetyllä kielellä 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
language options are provided by relevant ADR entities.

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

Tarkistus 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Saatuaan asianmukaisesti täytetyn 
valituslomakkeen ODR-foorumi ilmoittaa 
valituksen tehneelle osapuolelle 
valituksessa käytetyllä kielellä ja lähettää 
sähköpostitse vastaajana olevalle 
osapuolelle sopimuksessa käytetyllä 
kielellä seuraavat:

2. Saatuaan asianmukaisesti täytetyn 
valituslomakkeen ODR-foorumi toimittaa 
helposti ymmärrettävällä tavalla ja 
viipymättä vastaajana olevalle osapuolelle 
sopimuksessa tai verkkosivustolla
käytetyllä kielellä seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 196
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(- a) valituksen luonne ja perusteet;

Or. el

Tarkistus 197
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tieto siitä, että osapuolten on sovittava 
yhdestä toimivaltaisesta vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä, jotta valitus 
voidaan toimittaa sille

(a) valituksen luonne ja perusteet

Or. en

Tarkistus 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tieto siitä, että osapuolten on sovittava 
yhdestä toimivaltaisesta vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä, jotta valitus voidaan 
toimittaa sille

(a) tieto siitä, että osapuolten on sovittava 
yhdestä toimivaltaisesta vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä, jotta valitus voidaan 
toimittaa sille, ja siitä, että valitessaan 
kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen osapuolet sopivat 
riidanratkaisumenettelyn 
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käynnistämisestä

Or. en

Tarkistus 199
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tieto siitä, että osapuolten on 
sovittava yhdestä toimivaltaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, 
jotta valitus voidaan toimittaa sille

Or. en

Tarkistus 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) siinä tapauksessa, että vastaajana 
oleva osapuoli on elinkeinonharjoittaja, 
kehotus vastaajana olevalle osapuolelle 
ilmoittaa seitsemän päivän kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamisesta, onko hän 
velvollinen kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tai sitoutunut käyttämään 
tiettyä ADR-elintä, ja tapauksen mukaan, 
onko hän halukas käyttämään jotakin 
toista c alakohdassa tarkoitetussa 
luettelossa olevaa ADR-elintä

Or. en
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Tarkistus 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) siinä tapauksessa, että vastaajana 
oleva osapuoli on kuluttaja, kehotus 
kuluttajalle valita seitsemän päivän 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
vähintään yksi ADR-elin esitetystä 
luettelosta; on täsmennettävä, että 
kuluttajalla ei ole velvollisuutta tehdä 
tällaista valintaa

Or. en

Tarkistus 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) siinä tapauksessa, että vastaajana 
oleva osapuoli on kuluttaja ja 
elinkeinonharjoittaja on valituksen 
tehneenä osapuolena ilmoittanut 
valituslomakkeessa olevansa velvollinen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai 
sitoutunut käyttämään tiettyä ADR-elintä, 
kehotus vastaajana olevalle osapuolelle 
hyväksyä seitsemän päivän kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamisesta kyseisen 
ADR-elimen käyttö; on täsmennettävä, 
että kuluttajalla ei ole velvollisuutta tehdä 
tällaista päätöstä 

Or. en
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Tarkistus 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) tieto siitä, että jos kuluttaja valitsee 
ADR-elimen, jota elinkeinonharjoittajan 
on käytettävä tai hän on sitoutunut tai 
halukas käyttämään, foorumi siirtää 
valituksen automaattisesti kyseisen 
ADR-elimen käsiteltäväksi

Or. en

Tarkistus 204
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tieto siitä, että jos osapuolet eivät 
pääse sopuun yhdestä toimivaltaisesta 
riidanratkaisuelimestä tai jos yhtään 
toimivaltaista riidanratkaisuelintä ei ole 
löytynyt, valituksen käsittelyä ei jatketa 
pidempään

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 205
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tieto siitä, että jos osapuolet eivät 
pääse sopuun yhdestä toimivaltaisesta

(b) kehotus elinkeinonharjoittajalle 
ilmoittaa seitsemän päivän kuluessa 
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riidanratkaisuelimestä tai jos yhtään 
toimivaltaista riidanratkaisuelintä ei ole 
löytynyt, valituksen käsittelyä ei jatketa 
pidempään

ilmoituksen vastaanottamisesta, onko hän 
velvollinen kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tai sitoutunut käyttämään 
tiettyä riidanratkaisuelintä, ja tapauksen 
mukaan, onko hän halukas käyttämään 
jotakin toista c alakohdassa tarkoitetussa 
luettelossa olevaa riidanratkaisuelintä

Or. en

Tarkistus 206
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tieto siitä, että jos kuluttaja valitsee 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen, jota 
elinkeinonharjoittajan on käytettävä tai 
hän on sitoutunut tai halukas 
käyttämään, foorumi siirtää valituksen 
automaattisesti kyseisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi

Or. en

Tarkistus 207
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) tieto siitä, että jos osapuolet eivät 
pääse sopuun yhdestä toimivaltaisesta 
riidanratkaisuelimestä tai jos yhtään 
toimivaltaista riidanratkaisuelintä ei ole 
löytynyt, valituksen käsittelyä ei jatketa 
pidempään

Or. en
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Tarkistus 208
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) luettelo kaikista toimivaltaisista 
vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä, jos 
tällaisia löytyy

(c) luettelo kaikista toimivaltaisista 
vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä, jos 
tällaisia löytyy. Luetteloon on sisällyttävä 
kuvaus kunkin elimen seuraavista 
ominaisuuksista:

Or. en

Tarkistus 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) luettelo kaikista toimivaltaisista 
vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä, jos 
tällaisia löytyy

(c) luettelo kaikista toimivaltaisista 
vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä, jos 
tällaisia löytyy. Luetteloon on sisällyttävä 
kuvaus kunkin elimen seuraavista 
ominaisuuksista:

Or. en

Tarkistus 210
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen 
nimi ja internetosoite
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Or. en

Tarkistus 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen 
nimi ja internetosoite

Or. en

Tarkistus 212
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) menettelyn kieli tai kielet

Or. en

Tarkistus 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) menettelyn mahdolliset kustannukset

Or. en
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Tarkistus 214
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn keskimääräinen 
kesto

Or. en

Tarkistus 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) menettelyn kieli tai kielet

Or. en

Tarkistus 216
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv) menettelyn tuloksen sitova tai ei-sitova 
luonne

Or. en

Tarkistus 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv) vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn keskimääräinen 
kesto

Or. en

Tarkistus 218
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v) perusteet, joiden vuoksi vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin saattaa kieltäytyä 
käsittelemästä tiettyä riitaa

Or. en

Tarkistus 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v) menettelyn tuloksen sitova tai ei-sitova 
luonne

Or. en

Tarkistus 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vi) perusteet, joiden vuoksi vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi kieltäytyä 
käsittelemästä tiettyä riitaa 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta (ADR-direktiivi) annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin [Office of Publications please 
insert number] …/…/EU 5 artiklan 4 ja 
5 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 221
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kehotus kuluttajalle valita vähintään 
yksi vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
esitetystä luettelosta; on täsmennettävä, 
että kuluttajalla ei ole velvollisuutta tehdä 
tällaista valintaa

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kehotus kuluttajalle valita vähintään Poistetaan.
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yksi vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
esitetystä luettelosta; on täsmennettävä, 
että kuluttajalla ei ole velvollisuutta tehdä 
tällaista valintaa

Or. en

Tarkistus 223
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kehotus elinkeinonharjoittajalle valita 
vähintään yksi vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin esitetystä luettelosta, 
jos yksikään kyseisistä elimistä ei vastaa 
elintä, jota elinkeinonharjoittaja sitoutui 
käyttämään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kehotus elinkeinonharjoittajalle valita 
vähintään yksi vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin esitetystä luettelosta, 
jos yksikään kyseisistä elimistä ei vastaa 

Poistetaan.
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elintä, jota elinkeinonharjoittaja sitoutui 
käyttämään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti

Or. en

Tarkistus 225
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tieto siitä, että jos kuluttaja valitsee 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen, jota 
elinkeinonharjoittaja on sitoutunut 
käyttämään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, foorumi siirtää valituksen 
automaattisesti kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – g alakohta



AM\903360FI.doc 77/100 PE489.696v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(g) tieto siitä, että jos kuluttaja valitsee 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen, jota 
elinkeinonharjoittaja on sitoutunut 
käyttämään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, foorumi siirtää valituksen 
automaattisesti kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdassa
tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä 
kuvaus kunkin elimen seuraavista 
ominaisuuksista:

Poistetaan.

(a) maksut, jos sellaisia on
(b) menettelyn kieli tai kielet
(c) menettelyn arvioitu kesto
(d) tarve osapuolten tai niiden edustajien 
fyysiseen läsnäoloon
(e) menettelyn ratkaisun sitova tai ei-
sitova luonne.

Or. en



PE489.696v01-00 78/100 AM\903360FI.doc

FI

Tarkistus 228
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä 
kuvaus kunkin elimen seuraavista 
ominaisuuksista:

3. Saatuaan elinkeinonharjoittajalta 
edellä olevassa 2 kohdan b alakohdassa 
mainitut tiedot foorumi ilmoittaa 
kuluttajalle valituksen kielellä seuraavat 
tiedot:

Or. en

Tarkistus 229
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maksut, jos sellaisia on (a) tieto siitä, että osapuolten on sovittava 
yhdestä toimivaltaisesta vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä, jotta valitus 
voidaan toimittaa sille

Or. en

Tarkistus 230
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) menettelyn kieli tai kielet (b) tieto siitä, että jos kuluttaja valitsee 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen, jota 
elinkeinonharjoittajan on käytettävä tai 
hän on sitoutunut tai halukas 
käyttämään, foorumi siirtää valituksen 
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automaattisesti kyseisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi

Or. en

Tarkistus 231
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) menettelyn arvioitu kesto (c) tieto siitä, että jos osapuolet eivät 
pääse sopuun yhdestä toimivaltaisesta
riidanratkaisuelimestä tai jos yhtään 
toimivaltaista riidanratkaisuelintä ei ole 
löytynyt, valituksen käsittelyä ei jatketa 
pidempään

Or. en

Tarkistus 232
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tarve osapuolten tai niiden edustajien 
fyysiseen läsnäoloon

poistetaan

Or. fr

Tarkistus 233
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) tarve osapuolten tai niiden edustajien 
fyysiseen läsnäoloon

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tarve osapuolten tai niiden edustajien 
fyysiseen läsnäoloon

(d) tieto siitä, että jos osapuolet eivät 
pääse sopuun yhdestä toimivaltaisesta
riidanratkaisuelimestä tai jos yhtään 
toimivaltaista riidanratkaisuelintä ei ole 
löytynyt, valituksen käsittelyä ei jatketa 
pidempään

Or. en

Tarkistus 235
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kehotus kuluttajalle valita seitsemän 
päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta riidanratkaisuelin tai 
tapauksen mukaan yksi riidanratkaisuelin 
elinkeinonharjoittajan 2 kohdan
b alakohdan mukaisesti esittämästä 
luettelosta; on täsmennettävä, että 
kuluttajalla ei ole velvollisuutta tehdä 
tällaista valintaa

Or. en
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Tarkistus 236
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) tieto siitä, että jos kuluttaja tekee 
valinnan, valitus siirretään 
automaattisesti kyseiselle osapuolten 
valitsemalle riidanratkaisuelimelle

Or. en

Tarkistus 237
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) menettelyn tuloksen sitova tai ei-sitova 
luonne.

(e) vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin tai 
mahdollisesti vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet, jotka 
elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti, 
mukaan lukien kuvaus kyseisen elimen tai 
mahdollisesti kaikkien kyseisten elimien 
seuraavista ominaisuuksista:

Or. en

Tarkistus 238
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e i alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i) vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen 
nimi ja Internet-osoite

Or. en

Tarkistus 239
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) menettelyn kieli tai kielet

Or. en

Tarkistus 240
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn keskimääräinen 
kesto

Or. en

Tarkistus 241
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e iv alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

iv) menettelyn tuloksen sitova tai ei-sitova 
luonne

Or. en

Tarkistus 242
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

v) perusteet, joiden vuoksi vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin saattaa kieltäytyä 
käsittelemästä tiettyä riitaa

Or. en

Tarkistus 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Saatuaan elinkeinonharjoittajalta 
2 kohdan b alakohdassa mainitut tiedot 
foorumi ilmoittaa valituksen tehneelle 
osapuolelle valituksen kielellä helposti 
ymmärrettävällä tavalla ja viipymättä 
seuraavat:
(a) tieto siitä, että osapuolten on sovittava 
yhdestä toimivaltaisesta vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä, jotta valitus 
voidaan toimittaa sille
(b) tieto siitä, että jos kuluttaja vastaajana 
olevana osapuolena on valinnut 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen, jota 
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elinkeinonharjoittajan on käytettävä tai 
hän on sitoutunut tai halukas 
käyttämään, foorumi on siirtänyt 
valituksen automaattisesti kyseisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi
(c) tieto siitä, että jos osapuolet eivät 
pääse sopuun yhdestä toimivaltaisesta 
riidanratkaisuelimestä tai jos yhtään 
toimivaltaista riidanratkaisuelintä ei ole 
löytynyt, valituksen käsittelyä ei jatketa 
pidempään
(d) vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin tai 
mahdolliset vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet, jotka vastaajana 
oleva osapuoli on valinnut 2 kohdan 
mukaisesti, mukaan lukien kuvaus 
kyseisen elimen tai mahdollisesti kaikkien 
kyseisten elimien seuraavista 
ominaisuuksista:
(i) vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen 
nimi ja internetosoite
(ii) menettelyn mahdolliset kustannukset
(iii) menettelyn kieli tai kielet
(iv) vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn keskimääräinen 
kesto
(v) menettelyn tuloksen sitova tai ei-sitova 
luonne
(vi) perusteet, joilla ADR-elin voi 
kieltäytyä käsittelemästä tiettyä riitaa 
direktiivin 5 artiklan 4 ja 5 kohdan 
mukaisesti
(e) kehotus valituksen tehneelle 
osapuolelle hyväksyä seitsemän päivän 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
vastaajana olevan osapuolen valitsema 
riidanratkaisuelin tai tapauksen mukaan 
valita yksi riidanratkaisuelin vastaajana 
olevan osapuolen 2 kohdan mukaisesti 
valitsemista elimistä; on täsmennettävä, 
että kuluttajalla ei ole velvollisuutta tehdä 
tällaista valintaa
(f) tieto siitä, että jos kuluttaja valitsee 
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toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen, joka on määritelty 
tämän artiklan määräyksien mukaisesti, 
foorumi siirtää valituksen automaattisesti 
kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi
(g) kuluttajan asuinpaikan ja 
elinkeinonharjoittajan 
sijoittautumispaikan ODR-yhteyspisteen 
nimi ja yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus 
6 artiklan 2 kohdan a, b ja d alakohdassa 
tarkoitetuista tehtävistä.

Or. en

Tarkistus 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos kuluttaja valitsee toimivaltaisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen, joka 
on määritelty tämän artiklan määräyksien 
mukaisesti, foorumi siirtää valituksen 
automaattisesti kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

Or. en

Tarkistus 245
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos osapuolet eivät vastaa foorumille 
tai eivät pääse sopuun yhdestä 
toimivaltaisesta vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä, valituksen 

4. Saatuaan kuluttajalta 3 kohdan 
e alakohdassa mainitut tiedot foorumi 
siirtää valituksen automaattisesti 
osapuolten valitseman vaihtoehtoisen 
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käsittely keskeytetään. Kuluttajalle 
ilmoitetaan mahdollisuudesta ottaa 
yhteyttä ODR-yhteyshenkilöön, jolta saa 
tietoa muista muutoksenhakukeinoista.

riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

Or. en

Tarkistus 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos osapuolet eivät vastaa foorumille tai 
eivät pääse sopuun yhdestä toimivaltaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, 
valituksen käsittely keskeytetään.
Kuluttajalle ilmoitetaan mahdollisuudesta 
ottaa yhteyttä ODR-yhteyshenkilöön, jolta 
saa tietoa muista 
muutoksenhakukeinoista.

4. Jos osapuolet eivät vastaa foorumille tai 
eivät pääse sopimukseen yhdestä 
toimivaltaisesta vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä 20 päivän kuluessa, 
valituksen käsittely keskeytetään.

Or. en

Tarkistus 247
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kuluttaja valitsee vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen, jota 
elinkeinonharjoittaja on sitoutunut 
käyttämään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications please 

5. Jos osapuolet eivät vastaa foorumille tai
eivät pääse sopimukseen yhdestä 
toimivaltaisesta vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä 30 päivän 
kuluessa, valituksen käsittely 
keskeytetään. Kuluttajalle ilmoitetaan 
mahdollisuudesta ottaa yhteys 
ODR-yhteyshenkilöön, jolta saa yleisiä 
tietoja muista muutoksenhakukeinoista.
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insert number] 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tai jos osapuolet valitsevat 
saman vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen vastauksissaan, 
foorumi siirtää valituksen automaattisesti 
kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

Or. en

Tarkistus 248
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kuluttaja valitsee vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen, jota 
elinkeinonharjoittaja on sitoutunut 
käyttämään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tai jos osapuolet valitsevat 
saman vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen 
vastauksissaan, foorumi siirtää valituksen 
automaattisesti kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

5. Jos kuluttaja valitsee vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen, foorumi siirtää 
valituksen automaattisesti 7 päivän 
kuluessa sen saamisesta kyseisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen 
käsiteltäväksi, mikäli:

a) kyse on elimestä, jota 
elinkeinonharjoittaja on sitoutunut 
käyttämään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. tai 
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b) osapuolet valitsevat saman 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen 
vastauksissaan.

Or. fr

Tarkistus 249
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos osapuolet hyväksyvät useamman 
kuin yhden vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen, kuluttajaa 
pyydetään valitsemaan yksi hyväksytyistä 
elimistä. Foorumi siirtää valituksen 
automaattisesti kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 250
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten, joille 
valitus on toimitettu 8 artiklan mukaisesti, 
on

Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten, joille 
valitus on toimitettu 8 artiklan mukaisesti, 
on toimitettava viipymättä menettelyn 
päätöspäivä ja tulos ODR-foorumille.

Or. en

Perustelu

ODR-foorumi ei itsessään ratkaise riitoja vaan sen toiminta perustuu olemassa oleviin 
vaihtoehtoisiin riidanratkaisuelimiin. Riidat olisi tästä syystä ratkaistava ADR-direktiivin 
vaatimuksien mukaisesti. Valtioiden rajat ylittävään verkkovälitteiseen tavaroiden ostamiseen 
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liittyviä riitoja ei voi ratkaista nopeammin kuin muita riitoja.

Tarkistus 251
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) viipymättä ilmoitettava tästä riidan 
osapuolille ja tiedotettava näille 
menettelyn säännöistä sekä asianomaisen 
riidan ratkaisuun sovellettavista 
maksuista

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 252
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siinä tapauksessa, että sen jälkeen, 
kun riidasta on ilmoitettu osapuolille, 
osapuolet suostuvat käynnistämään 
menettelyn elimessä, saatava 
riidanratkaisumenettely päätökseen 
30 päivän kuluessa siitä, kun menettely on 
käynnistetty. Monimutkaisten riita-
asioiden tapauksessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi pidentää tätä 
määräaikaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 253
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siinä tapauksessa, että sen jälkeen, kun 
riidasta on ilmoitettu osapuolille, osapuolet 
suostuvat käynnistämään menettelyn 
elimessä, saatava riidanratkaisumenettely 
päätökseen 30 päivän kuluessa siitä, kun 
menettely on käynnistetty. Monimutkaisten 
riita-asioiden tapauksessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi pidentää tätä 
määräaikaa;

b) siinä tapauksessa, että sen jälkeen, kun 
riidasta on ilmoitettu osapuolille, osapuolet 
suostuvat käynnistämään menettelyn 
elimessä, saatava riidanratkaisumenettely 
päätökseen 90 päivän kuluessa siitä, kun 
menettely on käynnistetty. Monimutkaisten 
riita-asioiden tapauksessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi pidentää tätä 
määräaikaa;

Or. fr

Tarkistus 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siinä tapauksessa, että sen jälkeen, 
kun riidasta on ilmoitettu osapuolille, 
osapuolet suostuvat käynnistämään 
menettelyn elimessä, saatava 
riidanratkaisumenettely päätökseen 
30 päivän kuluessa siitä, kun menettely on 
käynnistetty. Monimutkaisten riita-
asioiden tapauksessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi pidentää tätä 
määräaikaa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määräajan olisi oltava sama riippumatta siitä, onko valitus toimitettu vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle suoraan vai ODR-foorumin välityksellä. Tästä syystä ODR-
ehdotuksesta olisi poistettava erillinen määräaika, jolloin ADR-direktiivin 8 artiklan 
d kohdassa tarkoitettua määräaikaa olisi sovellettava myös ODR-foorumin välityksellä 
toimitettuihin valituksiin.
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Tarkistus 255
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siinä tapauksessa, että sen jälkeen, kun 
riidasta on ilmoitettu osapuolille, osapuolet 
suostuvat käynnistämään menettelyn 
elimessä, saatava riidanratkaisumenettely 
päätökseen 30 päivän kuluessa siitä, kun
menettely on käynnistetty. 
Monimutkaisten riita-asioiden tapauksessa 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi 
pidentää tätä määräaikaa;

(b) siinä tapauksessa, että sen jälkeen, kun 
riidasta on ilmoitettu osapuolille, osapuolet 
suostuvat käynnistämään menettelyn 
elimessä, saatava riidanratkaisumenettely 
päätökseen normaalisti 90 kalenteripäivän 
pituisen jakson kuluessa ajankohdasta, 
jolloin vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin 
käynnistää menettelyn virallisesti. 
Monimutkaisten tai teknisten riita-asioiden 
tapauksessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi pidentää tätä 
määräaikaa taatakseen korkealaatuisen 
riidanratkaisun;

Or. en

Tarkistus 256
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimitettava viipymättä 
verkkovälitteiselle 
riidanratkaisufoorumille seuraavat tiedot:

Poistetaan.

(i) riita-asian vastaanottopäivä ja aihe
(ii) päivä, jona riita-asiasta on ilmoitettu 
osapuolille
(iii) menettelyn päätöspäivä ja tulos.

Or. en
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Tarkistus 257
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääsy riita-asiaan liittyviin tietoihin, 
henkilötiedot mukaan luettuna, jotka on 
tallennettu 10 artiklassa tarkoitettuun 
tietokantaan, myönnetään 9 artiklassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten vain sille 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
jolle riita-asia on siirretty käsiteltäväksi 
8 artiklan mukaisesti. Pääsy samoihin 
tietoihin myönnetään myös ODR-
yhteyshenkilöille 6 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettuja tarkoituksia varten.

1. Pääsy riita-asiaan liittyviin tietoihin, 
henkilötiedot mukaan luettuna, jotka on 
tallennettu 10 artiklassa tarkoitettuun 
tietokantaan, myönnetään 9 artiklassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten vain sille 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
jolle riita-asia on siirretty käsiteltäväksi 
8 artiklan mukaisesti. Pääsy samoihin 
tietoihin myönnetään myös ODR-
yhteyshenkilöille 6 artiklan 2 ja
3 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten.

Or. fr

Tarkistus 258
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio laatii ODR-menettelyn 
kohteena olevia henkilöitä varten selkeän 
ja täsmällisen ilmoituksen heidän 
henkilötietojensa käsittelystä ODR-
foorumilla asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 
ja 12 artiklan sekä direktiivin 95/46/EY 10 
ja 11 artiklan nojalla annetun kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti sekä heidän 
tähän liittyvistä oikeuksistaan.

Or. fr
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Tarkistus 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kuluttajaneuvojiin ja vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisuelimiin sovelletaan 
vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia 
salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä,
joista säädetään kansallisessa 
lainsäädännössä.

(1) Kuluttajaneuvojiin sovelletaan ODR-
yhteyspisteen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaista vaitiolovelvollisuutta tai muita 
vastaavia salassapitovelvollisuutta 
koskevia sääntöjä.

Vaihtoehtoisiin riidanratkaisuelimiin 
sovelletaan asuinvaltion mukaista 
vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia 
salassapitovelvollisuutta koskevia 
sääntöjä.

Or. hu

Tarkistus 260
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioniin sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien, jotka harjoittavat 
valtioiden rajat ylittävää tavaroiden 
myyntiä tai palvelujen tarjoamista verkon 
kautta, on tiedotettava kuluttajille 
ODR-foorumista ja ilmoitettava 
sähköpostiosoitteensa. Tiedot on esitettävä 
helposti, suoraan, näkyvästi ja pysyvästi
saatavilla olevalla tavalla 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, ja 
jos tarjous on tehty sähköpostin tai muun 
sähköisessä muodossa toimitetun 
tekstiviestin kautta, kyseisessä viestissä. 
Tietoihin on sisällyttävä sähköinen linkki 
ODR-foorumin kotisivulle. 
Elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 

1. Unioniin sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien, jotka harjoittavat 
valtioiden rajat ylittävää tavaroiden 
myyntiä tai palvelujen tarjoamista verkon 
kautta ja jotka ovat velvollisia käyttämään 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai 
jotka sitoutuvat käyttämään jotakin 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä tai 
joitakin vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä, on tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumin olemassaolosta 
ja annettava sähköinen linkki sen 
Internet-sivulle. Tiedot on ilmaistava 
selvästi, ymmärrettävästi ja helposti
saatavilla olevalla tavalla 
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kuluttajille ODR-foorumista myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle.

elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, ja 
jos tarjous on tehty sähköpostin tai muun 
sähköisessä muodossa toimitetun 
tekstiviestin kautta, kyseisessä viestissä. 
Tietoihin on sisällyttävä sähköinen linkki 
ODR-foorumin kotisivulle. Tällaisten
elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumista vastauksena 
kuluttajien esittämään valitukseen myös 
silloin, kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle.

Or. en

Tarkistus 261
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioniin sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien, jotka harjoittavat 
valtioiden rajat ylittävää tavaroiden 
myyntiä tai palvelujen tarjoamista verkon 
kautta, on tiedotettava kuluttajille 
ODR-foorumista ja ilmoitettava 
sähköpostiosoitteensa. Tiedot on esitettävä 
helposti, suoraan, näkyvästi ja pysyvästi
saatavilla olevalla tavalla 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, ja 
jos tarjous on tehty sähköpostin tai muun 
sähköisessä muodossa toimitetun 
tekstiviestin kautta, kyseisessä viestissä.
Tietoihin on sisällyttävä sähköinen linkki 
ODR-foorumin kotisivulle. 
Elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumista myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 

1. Unioniin sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät 
verkkovälitteistä myyntiä tai palvelua 
koskevia sopimuksia, on tiedotettava 
kuluttajille sähköpostiosoitteistaan. Kun 
elinkeinonharjoittaja on velvollinen tai 
sitoutunut käyttämään vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä ratkaistaessa 
valtioiden rajat ylittäviä riitoja kuluttajien 
kanssa, hänen on myös tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumin 
olemassaolosta.
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yrityksen kuluttaja-asiamiehelle.
Tiedot on ilmaistava selvästi ja 
ymmärrettävästi. Tietoihin on sisällyttävä 
sähköinen linkki ODR-foorumin 
kotisivulle. Tällaisten
elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumista myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle.

Or. en

Tarkistus 262
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioniin sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien, jotka harjoittavat 
valtioiden rajat ylittävää tavaroiden 
myyntiä tai palvelujen tarjoamista verkon 
kautta, on tiedotettava kuluttajille 
ODR-foorumista ja ilmoitettava 
sähköpostiosoitteensa. Tiedot on esitettävä 
helposti, suoraan, näkyvästi ja pysyvästi
saatavilla olevalla tavalla 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, ja 
jos tarjous on tehty sähköpostin tai muun 
sähköisessä muodossa toimitetun 
tekstiviestin kautta, kyseisessä viestissä.
Tietoihin on sisällyttävä sähköinen linkki 
ODR-foorumin kotisivulle. 
Elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumista myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle.

1. Unioniin sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien, jotka harjoittavat 
tavaroiden myyntiä tai palvelujen 
tarjoamista verkon kautta, on tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumista ja ilmoitettava 
sähköpostiosoitteensa. Tiedot on 
ilmaistava selvästi ja ymmärrettävästi. 
Tietoihin on sisällyttävä sähköinen linkki 
ODR-foorumin kotisivulle. 
Elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumista myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle.
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Or. en

Tarkistus 263
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioniin sijoittautuneiden
elinkeinonharjoittajien, jotka harjoittavat 
valtioiden rajat ylittävää tavaroiden 
myyntiä tai palvelujen tarjoamista verkon 
kautta, on tiedotettava kuluttajille 
ODR-foorumista ja ilmoitettava 
sähköpostiosoitteensa. Tiedot on esitettävä 
helposti, suoraan, näkyvästi ja pysyvästi 
saatavilla olevalla tavalla 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, ja 
jos tarjous on tehty sähköpostin tai muun 
sähköisessä muodossa toimitetun 
tekstiviestin kautta, kyseisessä viestissä. 
Tietoihin on sisällyttävä sähköinen linkki 
ODR-foorumin kotisivulle. 
Elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumista myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle.

1. Kun Euroopan unioniin sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat, jotka harjoittavat 
valtioiden rajat ylittävää tavaroiden 
myyntiä tai palvelujen tarjoamista verkon 
kautta, ovat sitoutuneet vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelimien käyttöön, heidän on 
tiedotettava kuluttajille ODR-foorumista. 
Tiedot on esitettävä helposti, suoraan, 
näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla 
tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, ja jos tarjous on tehty 
sähköpostin tai muun sähköisessä 
muodossa toimitetun tekstiviestin kautta, 
kyseisessä viestissä. Tietoihin on 
sisällyttävä sähköinen linkki 
ODR-foorumin kotisivulle. 
Elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumista myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle.

Or. en

Perustelu

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article 
becomes in line with point 11 of the ODR Annex.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 264
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio perustaa vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä ja verkkovälitteistä 
vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan 
tukipalvelunumeron ja ylläpitää sen 
toimintaa; sen olisi oltava käytettävissä 
kaikissa jäsenvaltioissa ja tarjottava tietoa 
ja tarvittavaa tukea valituksia esitettäessä;

Or. en

Tarkistus 265
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä 
sovelletaan rajoittamatta kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin …/…/EU [Office of 
Publications please insert number] 10 
artiklan niiden säännösten soveltamista, 
jotka koskevat elinkeinonharjoittajan 
kuluttajille antamaa tiedotusta 
vaihtoehtoisista 

2. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä 
sovelletaan rajoittamatta kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin …/…/EU [Office of 
Publications please insert number] 
10 artiklan niiden säännösten soveltamista, 
jotka koskevat elinkeinonharjoittajan 
kuluttajille antamaa tiedotusta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä tai 
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riidanratkaisumenettelyistä, joita 
kyseiseen elinkeinonharjoittajaan 
sovelletaan, ja siitä, onko 
elinkeinonharjoittaja sitoutunut käyttämään 
vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä 
kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.

vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä, 
joita kyseiseen elinkeinonharjoittajaan 
sovelletaan, ja siitä, onko 
elinkeinonharjoittaja sitoutunut käyttämään 
kyseisiä vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä kuluttajariitojen 
ratkaisemiseksi.

Or. en

Perustelu

Kuluttajia johdettaisiin harhaan, mikäli jokin yritys, joka ei halua käyttää ADR-elimiä, 
antaisi tietoa ODR-foorumista. On myös hyödyllisempää viitata ADR-elimiin vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen sijaan tekstin mukauttamiseksi ADR-direktiivin tekstiin.

Tarkistus 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Seuraamukset

Jäsenvaltiot säätävät tämän asetuksen 
rikkomisen seuraamukset ja tekevät 
kaiken tarvittavan niiden 
täytäntöönpanemiseksi. Seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Or. hu

Tarkistus 267
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) Valituksen tekevän osapuolen nimi, 
osoite ja tapauksen mukaan sähköposti- ja 
internetosoite

(1) Kuluttajan nimi, osoite ja tarvittaessa 
sähköposti- ja internetosoite

Or. en

Tarkistus 268
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Onko valituksen tekijä kuluttaja vai 
elinkeinonharjoittaja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 269
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Vastaajana olevan osapuolen nimi, 
osoite ja tapauksen mukaan sähköposti- ja 
internetosoite

(3) Elinkeinonharjoittajan nimi, osoite ja 
tarvittaessa sähköposti- ja internetosoite

Or. en

Tarkistus 270
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(4) Onko vastaaja kuluttaja vai 
elinkeinonharjoittaja

Poistetaan.

Or. en


