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Ändringsförslag 88
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 26.2 i fördraget ska den 
inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser där fri rörlighet för varor och 
tjänster säkerställs. För att konsumenterna 
ska ha förtroende för och kunna dra nytta 
av den digitala delen av den inre 
marknaden måste de ha tillgång till enkla 
och billiga sätt att lösa tvister som uppstår 
vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online. Det är 
särskilt viktigt när konsumenterna handlar 
över gränserna.

(2) Enligt artikel 26.2 i fördraget ska den 
inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser där fri rörlighet för varor och 
tjänster säkerställs. För att konsumenterna 
ska ha förtroende för och kunna dra nytta 
av den digitala delen av den inre 
marknaden måste de ha tillgång till enkla, 
effektiva och kostnadsfria sätt att lösa 
tvister som uppstår vid försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online. 
Det är särskilt viktigt när konsumenterna 
handlar över gränserna.

Or. fr

Ändringsförslag 89
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 26.2 i fördraget ska den 
inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser där fri rörlighet för varor och 
tjänster säkerställs. För att konsumenterna 
ska ha förtroende för och kunna dra nytta 
av den digitala delen av den inre 
marknaden måste de ha tillgång till enkla 
och billiga sätt att lösa tvister som uppstår 
vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online. Det är 
särskilt viktigt när konsumenterna handlar 

(2) Enligt artikel 26.2 i fördraget ska den 
inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser där fri rörlighet för varor och 
tjänster säkerställs. För att konsumenterna 
ska ha förtroende för och kunna dra nytta 
av den digitala delen av den inre 
marknaden bör den styras av principer 
som inte leder till ökade sociala 
skillnader. Samtidigt måste EU:s politik 
anpassas till en inre marknad där 
människan står i centrum, där fokus 
ligger på människors välbefinnande och 
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över gränserna. inte på gynnsamma siffror. Dessutom 
kommer tillgång till enkla och billiga sätt 
att utanför domstol lösa tvister som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online att 
bidra till detta ändamål, med förbehåll för 
villkoren ovan. Detta är särskilt viktigt när 
konsumenterna handlar över gränserna.

Or. el

Ändringsförslag 90
Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Fragmenteringen av den inre 
marknaden hindrar arbetet för ökad
konkurrenskraft och tillväxt. Dessutom 
innebär den ojämna tillgången till, 
kvaliteten på och medvetenheten om 
enkla, effektiva och billiga sätt att lösa 
tvister som uppstår vid försäljning av 
varor eller tillhandahållande av tjänster 
inom unionen en barriär på den inre 
marknaden som urholkar
konsumenternas och näringsidkarnas
förtroende för att köpa och sälja över 
gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 91
Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)



AM\903360SV.doc 5/97 PE489.696v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Att förverkliga potentialen för 
internethandel skulle innebära ett 
avsevärt bidrag för att återföra unionen 
till ekonomisk tillväxt, men att göra det 
kommer att kräva en korrekt integrering 
av onlineplattformen för tvistlösning och 
de alternativa tvistlösningsorganen enligt 
vad som anges i [Office of Publications 
please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG].

Or. en

Ändringsförslag 92
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den inre marknaden är en realitet för 
konsumenterna i deras vardagsliv när de 
reser, handlar och utför betalningar. 
Konsumenterna är viktiga aktörer på den 
inre marknaden och bör därför stå i 
centrum för den. Den digitala delen av den 
inre marknaden börjar få avgörande 
betydelse för både konsumenter och 
näringsidkare. Konsumenterna handlar allt 
mer på internet, och allt fler näringsidkare 
säljer online. Konsumenter och 
näringsidkare bör känna sig trygga när de 
utför transaktioner i en digital miljö.

(5) Den inre marknaden är en realitet för 
konsumenterna i deras vardagsliv när de 
reser, handlar och utför betalningar. Hur 
effektiv konsumentskyddspolitiken är 
beror på i vilken utsträckning 
lagstiftningen förhindrar metoder och 
åtgärder som skadar konsumenternas 
intressen. Konsumenterna är viktiga 
aktörer på den inre marknaden och bör 
därför stå i centrum för den. Den digitala 
delen av den inre marknaden börjar få 
avgörande betydelse för både konsumenter 
och näringsidkare. Konsumenterna handlar 
allt mer på internet, och allt fler 
näringsidkare säljer online. Konsumenter 
och näringsidkare bör känna sig trygga när 
de utför transaktioner i en digital miljö.
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Or. el

Ändringsförslag 93
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den inre marknaden är en realitet för 
konsumenterna i deras vardagsliv när de 
reser, handlar och utför betalningar. 
Konsumenterna är viktiga aktörer på den 
inre marknaden och bör därför stå i 
centrum för den. Den digitala delen av den 
inre marknaden börjar få avgörande 
betydelse för både konsumenter och 
näringsidkare. Konsumenterna handlar allt 
mer på internet, och allt fler näringsidkare 
säljer online. Konsumenter och 
näringsidkare bör känna sig trygga när de 
utför transaktioner i en digital miljö.

(5) Den inre marknaden är en realitet för 
konsumenterna i deras vardagsliv när de 
reser, handlar och utför betalningar. 
Konsumenterna är viktiga aktörer på den 
inre marknaden och bör därför stå i 
centrum för den. Den digitala delen av den 
inre marknaden börjar få avgörande 
betydelse för både konsumenter och 
näringsidkare. Konsumenterna handlar allt 
mer på internet, och allt fler näringsidkare 
säljer online. Konsumenter och 
näringsidkare bör känna sig trygga när de 
utför transaktioner i en digital miljö. I de 
kristider som för närvarande råder är det 
viktigt att utveckla initiativ som främjar 
den ekonomiska tillväxten, skapandet av 
arbetstillfällen och återhämtningen av 
konsumtionen. Den digitala marknaden 
utgör en stor möjlighet att uppnå dessa 
mål, men för att lyckas måste Europeiska 
unionen vara kapabel att upprätta en 
fullständig digital inre marknad. Det är 
nödvändigt att undanröja befintliga 
hinder och att öka konsumenternas 
förtroende. Likaså kan i stor utsträckning 
ett tillförlitligt och effektivt onlinesystem 
för tvistlösning bidra till ökningen av 
förtroendet bland konsumenterna i 
unionen.

Or. es

Ändringsförslag 94
Robert Rochefort
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Möjligheter till enkel och billig
tvistlösning kan öka konsumenternas och 
näringsidkarnas förtroende för den inre 
marknaden. Konsumenter och 
näringsidkare stöter dock fortfarande på 
hinder för att finna lösningar utanför 
domstol i synnerhet av tvister som uppstår 
vid gränsöverskridande 
onlinetransaktioner. Sådana tvister förblir 
därför ofta olösta.

(6) Möjligheter till enkel, effektiv och 
kostnadsfri tvistlösning kan öka 
konsumenternas och näringsidkarnas 
förtroende för den inre marknaden. 
Konsumenter och näringsidkare stöter dock 
fortfarande på hinder för att finna lösningar 
utanför domstol i synnerhet av tvister som 
uppstår vid gränsöverskridande 
onlinetransaktioner. Sådana tvister förblir 
därför ofta olösta.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Möjligheten till enkel och billig 
tvistlösning kan öka konsumenternas och 
näringsidkarnas förtroende för den inre 
marknaden. Konsumenter och 
näringsidkare stöter dock fortfarande på 
hinder för att finna lösningar utanför 
domstol i synnerhet av tvister som uppstår 
vid gränsöverskridande 
onlinetransaktioner. Sådana tvister förblir 
därför ofta olösta.

(6) Främjandet av åtgärder som 
bekämpar oskäliga priser och möjligheten 
till enkel och billig tvistlösning utanför 
domstol kan öka konsumenternas och 
näringsidkarnas förtroende för den inre 
marknaden. Konsumenter och 
näringsidkare stöter dock fortfarande på 
hinder för att finna lösningar utanför 
domstol i synnerhet av tvister som uppstår 
vid gränsöverskridande 
onlinetransaktioner. Sådana tvister förblir 
därför ofta olösta.

Or. el

Ändringsförslag 96
Tiziano Motti
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(6) Möjligheten till enkel och billig 
tvistlösning kan öka konsumenternas och 
näringsidkarnas förtroende för den inre 
marknaden. Konsumenter och 
näringsidkare stöter dock fortfarande på 
hinder för att finna lösningar utanför 
domstol i synnerhet av tvister som uppstår 
vid gränsöverskridande 
onlinetransaktioner. Sådana tvister förblir 
därför ofta olösta.

(6) Möjligheten till enkel och billig 
tvistlösning kan öka konsumenternas och 
näringsidkarnas förtroende för den inre 
marknaden. Konsumenter och 
näringsidkare stöter dock fortfarande på 
hinder för att finna lösningar utanför 
domstol i synnerhet av tvister som uppstår 
vid gränsöverskridande 
onlinetransaktioner. Sådana tvister förblir 
därför ofta olösta. Det verkar som om de 
medlemsstater vilkas nationella 
lagstiftning går längre än kraven i 
direktivet om medling har uppnått 
betydande resultat när det gäller att verka 
för att tvister på privaträttens område 
behandlas utanför domstol. De resultat 
som har uppnåtts visar att medling kan 
bidra till att snabbt och smidigt lösa 
tvisterna genom förfaranden som är 
anpassade efter parternas behov och som 
skyddar konsumenten.

Or.it

Ändringsförslag 97
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Tvistlösning online erbjuder enkel och 
billig lösning utanför domstol av tvister 
som uppstår vid gränsöverskridande 
onlinetransaktioner. Det finns emellertid 
inga mekanismer som ger konsumenter och 
näringsidkare möjlighet att lösa sådana 
tvister på elektronisk väg. Denna situation 
leder till nackdelar för konsumenterna, 

(7) Tvistlösning online erbjuder enkel, 
effektiv och billig lösning utanför domstol 
av tvister som uppstår vid 
gränsöverskridande onlinetransaktioner. 
Det finns emellertid inga mekanismer som 
ger konsumenter och näringsidkare 
möjlighet att lösa sådana tvister på 
elektronisk väg. Denna situation leder till 
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utgör ett hinder för gränsöverskridande 
onlinetransaktioner, medför olika villkor 
för näringsidkarna och hämmar således e-
handelns utveckling.

nackdelar för konsumenterna, utgör ett 
hinder för gränsöverskridande 
onlinetransaktioner, medför olika villkor 
för näringsidkarna och hämmar således e-
handelns utveckling.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna förordning bör gälla för lösning 
utanför domstol av avtalstvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid näringsidkares
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online. 
Den bör inte gälla för tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online om 
minst en av parterna är etablerad eller 
bosatt utanför en av unionens 
medlemsstater vid den tidpunkt då 
konsumenten beställer varorna eller 
tjänsterna eller om näringsidkaren och 
konsumenten är etablerade eller bosatta i 
samma medlemsstat.

(8) Denna förordning bör gälla för lösning 
utanför domstol av tvister gällande 
avtalsförpliktelser mellan konsumenter
som är bosatta i unionen och 
näringsidkare som är etablerade i unionen 
vilka uppstår vid näringsidkares försäljning 
av varor eller tillhandahållande av tjänster 
online som omfattas av direktiv …/… EU 
[Office of Publications please insert 
number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG]. Detta bör inkludera 
tvister som uppstår vid försäljning eller 
tillhandahållande av digitalt innehåll mot
betalning. Även om särskilt konsumenter 
och näringsidkare som genomför 
gränsöverskridande onlinetransaktioner
kommer att dra fördel av en sådan 
onlinemekanism för tvistlösning, bör
denna förordning också gälla inhemska 
onlinetransaktioner i syfte att skapa 
verkligt lika villkor för e-handel. Den bör 
inte gälla för tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare som uppstår vid 
försäljning av varor eller tillhandahållande 
av tjänster online om minst en av parterna 
är etablerad eller bosatt utanför en av 
unionens medlemsstater vid den tidpunkt 
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då konsumenten beställer varorna eller 
tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 99
Ashley Fox

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna förordning bör gälla för lösning 
utanför domstol av avtalstvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid näringsidkares 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online. 
Den bör inte gälla för tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller
tillhandahållande av tjänster online om
minst en av parterna är etablerad eller 
bosatt utanför en av unionens 
medlemsstater vid den tidpunkt då 
konsumenten beställer varorna eller 
tjänsterna eller om näringsidkaren och 
konsumenten är etablerade eller bosatta i 
samma medlemsstat.

(8) Denna förordning bör gälla för lösning 
utanför domstol av tvister gällande 
avtalsförpliktelser mellan konsumenter
som bor i unionen och näringsidkare som
är etablerade i unionen vilka uppstår vid 
näringsidkares gränsöverskridande 
försäljning av varor eller tillhandahållande 
av tjänster online. Detta bör inkludera 
tvister som uppstår vid försäljning eller 
tillhandahållande av digitalt innehåll mot 
betalning. Den bör inte gälla för tvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljningsavtal eller
tjänsteavtal online om minst en av parterna 
är etablerad eller bosatt utanför en av 
unionens medlemsstater vid den tidpunkt 
då konsumenten beställer varorna eller 
tjänsterna eller om näringsidkaren och 
konsumenten är etablerade eller bosatta i 
samma medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att tydligt ange att avtal gällande försäljning eller tillhandahållande av digitalt 
innehåll för ersättning (t.ex. digitala nedladdningar) inkluderas i förordningens 
tillämpningsområde. Det är också bättre att hänvisa till avtalsförpliktelser än bara 
försäljning. 
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Ändringsförslag 100
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna förordning bör gälla för lösning 
utanför domstol av avtalstvister mellan
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid näringsidkares 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online. 
Den bör inte gälla för tvister mellan
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online om 
minst en av parterna är etablerad eller 
bosatt utanför en av unionens 
medlemsstater vid den tidpunkt då 
konsumenten beställer varorna eller 
tjänsterna eller om näringsidkaren och 
konsumenten är etablerade eller bosatta i 
samma medlemsstat.

(8) Denna förordning bör gälla för lösning 
utanför domstol av avtalstvister som inletts
av konsumenter mot näringsidkare och 
som uppstår vid näringsidkares 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online. 
Den bör inte gälla för tvister som inletts av
konsumenter mot näringsidkare och som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online om 
minst en av parterna är etablerad eller 
bosatt utanför en av unionens 
medlemsstater vid den tidpunkt då 
konsumenten beställer varorna eller 
tjänsterna eller om näringsidkaren och 
konsumenten är etablerade eller bosatta i 
samma medlemsstat.

Or. en

Motivering

Förordningens tillämpningsområde bör begränsas till konsumenters klagomål mot 
näringsidkare och bör inte inkludera klagomål från näringsidkare mot konsumenter, eftersom 
fokus för detta förslag är att skydda konsumenter och att näringsidkare har andra sätt att 
hantera tvister mot konsumenter.

Ändringsförslag 101
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(8) Denna förordning bör gälla för lösning 
utanför domstol av avtalstvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 

(8) Denna förordning bör gälla för lösning 
utanför domstol av avtalstvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
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uppstår vid näringsidkares 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online. 
Den bör inte gälla för tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online om 
minst en av parterna är etablerad eller 
bosatt utanför en av unionens 
medlemsstater vid den tidpunkt då 
konsumenten beställer varorna eller 
tjänsterna eller om näringsidkaren och 
konsumenten är etablerade eller bosatta i 
samma medlemsstat.

uppstår vid näringsidkares 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online. 
Den bör inte gälla för tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online om 
minst en av parterna är etablerad eller 
bosatt utanför en av unionens 
medlemsstater vid den tidpunkt då 
konsumenten beställer varorna eller 
tjänsterna eller om näringsidkaren och 
konsumenten är etablerade eller bosatta i 
samma medlemsstat. Att inom unionen 
utveckla välfungerande alternativ 
tvistlösning kan bidra till att öka 
konsumenternas förtroende för den inre 
marknaden, inklusive e-handeln. 
Utvecklingen bör bygga på de befintliga 
alternativa tvistlösningsförfarandena i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. Inrättandet av 
alternativa tvistlösningsorgan kan 
dessutom vara viktigt i de medlemsstater 
där det finns ett stort antal ouppklarade 
tvister vid domstolar och där EU-
medborgare förvägras rätten till en rättvis 
rättegång inom rimlig tid.

Or.it

Ändringsförslag 102
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Definitionen av konsument bör 
omfatta fysiska personer som agerar 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten. Om avtalet ingås för 
ändamål som faller delvis inom och delvis 
utanför personens egen 
näringsverksamhet (avtal med dubbla 

(10) Definitionen av konsument bör 
omfatta fysiska personer som agerar 
utanför den egna närings- eller 
yrkesverksamheten.
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syften) och näringssyftet är så begränsat 
att det inte dominerar i sammanhanget 
bör dock den personen även anses som 
konsument.

Or. en

Motivering

Utökningen av definitionen för konsument till avtal med dubbla syften (avtal slutna för 
anledningar delvis inom och delvis utanför personens näringsverksamhet) är förvirrande, 
särskilt eftersom definitionen av konsumenten i artikel 4(a) tydligt innebär att en konsument 
innebär alla fysiska personer som agerar av anledningar som ligger utan för dennes närings-
eller yrkesverksamhet.

Ändringsförslag 103
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Denna förordning bör inte gälla för 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster offline. 
Förordningen bör inte gälla för tvister 
mellan näringsidkare.

(12) Denna förordning bör inte gälla för 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare som uppstår vid försäljning 
av varor eller tillhandahållande av tjänster 
offline. Förordningen bör varken gälla för 
näringsidkares anspråk på konsumenter
eller för tvister mellan näringsidkare.

Or. fr

Ändringsförslag 104
Ashley Fox

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Denna förordning bör inte gälla för 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare som uppstår vid 

(12) Denna förordning bör inte gälla för 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare som uppstår vid 



PE489.696v01-00 14/97 AM\903360SV.doc

SV

gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster offline. 
Förordningen bör inte gälla för tvister 
mellan näringsidkare.

gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster offline. 
Förordningen bör inte gälla för tvister 
mellan näringsidkare eller klagomål 
inlämnade av näringsidkare mot 
konsumenter.

Or. en

Motivering

Eftersom ett stort antal tvistläsningsorgan etablerades för att ta hand om styrkeobalansen 
mellan konsumenter och näringsidkare så skulle det vara olämpligt att under 
tvistlösningsdirektivet kräva att sådana organ skulle acceptera tvister initierade av företag 
mot konsumenter. Om tvistlösningsdirektivet inte kräver att sådan tvistlösning ska finnas, så 
finns det ingen anledning att inkludera sådana tvister i förordningen för onlinesystem för 
tvistlösning.

Ändringsförslag 105
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Denna förordning bör inte gälla för 
tvister mellan konsumenter och
näringsidkare som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster offline. 
Förordningen bör inte gälla för tvister 
mellan näringsidkare.

(12) Denna förordning bör inte gälla för 
tvister som inletts av konsumenter mot
näringsidkare och som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster offline.
Förordningen bör inte gälla för tvister 
mellan näringsidkare.

Or. en

Motivering

Konsekvens av ändringsförslag till skäl 8 om förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 106
Louis Grech
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Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Innan en tvist hänvisas till ett 
tvistlösningsorgan via onlineplattformen 
för tvistlösning bör konsumenterna
uppmuntras av medlemsstaterna att göra 
allt för att ta kontakt med näringsidkaren 
genom dennes webbplats, e-post eller 
andra elektroniska sätt som är lämpliga, i
syfte att lösa tvisten i godo.

Or. en

Ändringsförslag 107
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Syftet med denna förordning är att 
inrätta en onlineplattform för tvistlösning
(nedan kallad plattformen) på europeisk 
nivå. Plattformen bör bestå av en interaktiv 
webbplats som ger en enda ingång för 
konsumenter och näringsidkare som 
utanför domstol vill lösa tvister som 
uppstått vid gränsöverskridande e-handel. 
Den bör ge konsumenter och näringsidkare 
möjlighet att lämna in klagomål genom ett 
elektroniskt formulär som finns på 
unionens samtliga officiella språk och 
vidarebefordra klagomålen till ett
alternativt tvistlösningsorgan som är 
behörigt att behandla tvisten i fråga. 
Plattformen bör ge de alternativa 
tvistlösningsorganen och parterna 
möjlighet att genomföra hela 
tvistlösningsförfarandet via plattformen.

(14) Syftet med denna förordning är att
inrätta en onlineplattform för tvistlösning
(nedan kallad plattformen) på europeisk 
nivå. Plattformen bör bestå av en särskild
interaktiv webbplats som ger en enda 
ingång för konsumenter och näringsidkare 
som utanför domstol vill lösa tvister som 
uppstått vid gränsöverskridande e-handel. 
Den bör tillhandahålla allmän 
information om lösning utanför domstol 
av avtalstvister som uppstår vid 
försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare. 
Den bör ge konsumenter möjlighet att 
lämna in klagomål genom ett elektroniskt 
formulär som finns på unionens samtliga 
officiella språk och informera dem om 
möjligheten att be om hjälp från 
kontaktpersoner om detta är nödvändigt 
för ett korrekt ifyllande av formuläret. 
Den bör vidarebefordra klagomålen till ett 
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alternativt tvistlösningsorgan som är 
behörigt att behandla tvisten i fråga. 
Plattformen bör ge de alternativa 
tvistlösningsorganen och parterna 
möjlighet att genomföra hela 
tvistlösningsförfarandet via plattformen.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Syftet med denna förordning är att 
inrätta en onlineplattform för tvistlösning
(nedan kallad plattformen) på europeisk 
nivå. Plattformen bör bestå av en interaktiv 
webbplats som ger en enda ingång för 
konsumenter och näringsidkare som 
utanför domstol vill lösa tvister som 
uppstått vid gränsöverskridande e-handel.
Den bör ge konsumenter och näringsidkare 
möjlighet att lämna in klagomål genom ett 
elektroniskt formulär som finns på 
unionens samtliga officiella språk och 
vidarebefordra klagomålen till ett 
alternativt tvistlösningsorgan som är 
behörigt att behandla tvisten i fråga.
Plattformen bör ge de alternativa
tvistlösningsorganen och parterna 
möjlighet att genomföra hela 
tvistlösningsförfarandet via plattformen.

(14) Syftet med denna förordning är att 
inrätta en onlineplattform för tvistlösning
(nedan kallad plattformen) på europeisk 
nivå. Plattformen bör bestå av en interaktiv 
webbplats som ger en enda ingång för 
konsumenter och näringsidkare som 
utanför domstol vill lösa tvister som 
uppstått vid e-handel. Plattformen bör ge 
konsumenter och näringsidkare möjlighet
att lämna in klagomål genom ett 
elektroniskt formulär som finns på 
unionens samtliga officiella språk och 
vidarebefordra klagomålen till ett 
alternativt tvistlösningsorgan som är 
behörigt att behandla tvisten i fråga.
Tvistlösningsplattformen bör vara 
driftskompatibel med existerande
alternativa tvistlösningsorgan som är 
verksamma online. Klagomålsformuläret 
bör endast innehålla den information som 
behövs för att fastställa det alternativa 
tvistlösningsorganet eller organen som är 
behöriga att behandla en tvist.

Or. en
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Ändringsförslag 109
Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Syftet med denna förordning är att 
inrätta en onlineplattform för tvistlösning
(nedan kallad plattformen) på europeisk 
nivå. Plattformen bör bestå av en interaktiv 
webbplats som ger en enda ingång för 
konsumenter och näringsidkare som 
utanför domstol vill lösa tvister som 
uppstått vid gränsöverskridande e-handel. 
Den bör ge konsumenter och näringsidkare 
möjlighet att lämna in klagomål genom ett 
elektroniskt formulär som finns på 
unionens samtliga officiella språk och 
vidarebefordra klagomålen till ett 
alternativt tvistlösningsorgan som är 
behörigt att behandla tvisten i fråga. 
Plattformen bör ge de alternativa 
tvistlösningsorganen och parterna 
möjlighet att genomföra hela 
tvistlösningsförfarandet via plattformen.

(14) Syftet med denna förordning är att 
inrätta en onlineplattform för tvistlösning
(nedan kallad plattformen) på europeisk 
nivå. Kommissionen bör vara ansvarig för 
etablering och underhåll av plattformen. 
Plattformen bör bestå av en interaktiv 
webbplats som ger en enda ingång för 
konsumenter och näringsidkare som 
utanför domstol vill lösa tvister som 
uppstått vid e-handel. Den bör ge 
konsumenter och näringsidkare möjlighet 
att lämna in klagomål genom ett 
elektroniskt formulär som finns på 
unionens samtliga officiella språk och 
vidarebefordra klagomålen till ett 
alternativt tvistlösningsorgan som är 
behörigt att behandla tvisten i fråga. 
Plattformen bör ge de alternativa 
tvistlösningsorganen och parterna 
möjlighet att genomföra hela 
tvistlösningsförfarandet via plattformen.

Or. en

Ändringsförslag 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Plattformen bör gratis erbjuda ett 
elektroniskt verktyg för ärendehantering 
som gör det möjligt för parterna och det 
alternativa tvistlösningsorganet att 
genomföra tvisteförfarandet online via 
plattformen. Alternativa 
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tvistlösningsorgan bör ha möjlighet att 
använda det och anpassa det till sina 
förfaranden. Verktyget ska tillåta alla 
parter och alternativa tvistlösningsorgan
att ladda upp relevanta uttalanden och 
bevis. Verktyget bör, enligt det alternativa 
tvistlösningsförfarande som aktuellt 
alternativt tvistlösningsorgan använder, 
automatiskt fastställa tidsfrister för 
parterna för t.ex. inlämnande. Det bör
också ha en begränsad tillgång till 
webbplatsen på plattformen, som är 
tillgänglig för parterna, det alternativa 
tvistlösningsorganet och om nödvändigt 
konsumentrådgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 111
Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Plattformen bör ge en enda ingång 
för att lösa tvister som uppstått vid e-
handel utanför domstol genom det 
alternativa tvistlösningsorganet som 
försöker nå en lösning utanför domstol av
en tvist, bör vara etablerad på varaktig
grund, uppfylla de kvalitetskriterier som 
anges i kapitel II i [Office of Publications 
please insert Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG], och som meddelats
till kommissionen enligt artikel 17 (2) i 
[Office of Publications please insert 
number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
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direktiv 2009/22/EG].

Or. en

Ändringsförslag 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Kommissionen bör tillhandahålla de 
tekniska resurserna för plattformens 
funktion, inklusive 
översättningsfunktioner. Verktyget bör
tillhandahålla en elektronisk 
översättningsfunktion för parterna och 
det alternativa tvistlösningsorganet. 
Denna funktion bör ta hand om alla 
nödvändiga översättningar och bör
stödjas av översättare. På plattformen bör
kommissionen också tillhandahålla 
information till konsumenter om 
möjligheten att be om hjälp hos 
konsumentrådgivare. Men konsumenter 
bör uppmuntras att först kontakta 
näringsidkaren och på så sätt direkt 
försöka nå en uppgörelse i godo av tvisten 
innan ett klagomål inlämnas till 
plattformen.

Or. en

Ändringsförslag 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Skäl 14c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) Plattformen bör endast kunna nås 
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genom Ditt Europa-portalens tematiska 
webbplats, eftersom denna portal är en 
befintlig enda ingång för både 
konsumenter och företag som vill ha hjälp 
eller information om vilka rättigheter de 
har genom gemenskapslagstiftningen. 
Plattformen bör göras framträdande på 
Ditt Europa-portalen.

Or. en

Ändringsförslag 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett onlinesystem för tvistlösning på 
europeisk nivå bör bygga på de befintliga 
alternativa tvistlösningsorganen i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. De organ till vilka ett 
klagomål vidarebefordrats via plattformen 
bör därför tillämpa sina egna 
förfaranderegler, inklusive kostnadsregler. 
I denna förordning fastställs dock vissa 
gemensamma regler för de förfarandena 
som ska säkerställa deras effektivitet. De 
reglerna bör omfatta regler som garanterar 
att tvistlösningen genomförs snabbt.

(15) Ett onlinesystem för tvistlösning på 
europeisk nivå bör bygga på de befintliga 
alternativa tvistlösningsorganen i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. De organ till vilka ett 
klagomål vidarebefordrats via plattformen 
bör därför tillämpa sina egna 
förfaranderegler, inklusive kostnadsregler. 
I denna förordning fastställs dock vissa 
gemensamma regler för de förfarandena 
som ska säkerställa deras effektivitet. De 
reglerna bör omfatta regler som garanterar 
att tvistlösningen genomförs snabbt och 
kräver inte parternas eller deras 
representanters fysiska närvaro inför det 
alternativa tvistlösningsorganet, men 
parterna kan besluta att fysisk närvaro 
krävs.

Or. en

Ändringsförslag 115
Ashley Fox
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett onlinesystem för tvistlösning på 
europeisk nivå bör bygga på de befintliga 
alternativa tvistlösningsorganen i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. De organ till vilka ett 
klagomål vidarebefordrats via plattformen 
bör därför tillämpa sina egna 
förfaranderegler, inklusive kostnadsregler. 
I denna förordning fastställs dock vissa 
gemensamma regler för de förfarandena 
som ska säkerställa deras effektivitet. De 
reglerna bör omfatta regler som 
garanterar att tvistlösningen genomförs 
snabbt.

(15) Ett onlinesystem för tvistlösning på 
europeisk nivå bör bygga på de befintliga 
alternativa tvistlösningsorganen i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. De organ till vilka ett 
klagomål vidarebefordrats via plattformen 
bör därför tillämpa sina egna 
förfaranderegler, inklusive kostnadsregler. 
I denna förordning fastställs dock vissa 
gemensamma regler för de förfarandena 
som ska säkerställa deras effektivitet.

Or. en

Motivering

Plattformen löser i sig inte tvister, den är beroende av befintliga alternativa 
tvistlösningsorgan. Därför bör tvister lösas enligt kraven i direktivet för alternativ 
tvistlösning, förfarande för tvister om gränsöverskridande köp kan inte lösas snabbare än 
andra tvister.

Ändringsförslag 116
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett onlinesystem för tvistlösning på 
europeisk nivå bör bygga på de befintliga 
alternativa tvistlösningsorganen i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. De organ till vilka ett 
klagomål vidarebefordrats via plattformen 
bör därför tillämpa sina egna 
förfaranderegler, inklusive kostnadsregler. 
I denna förordning fastställs dock vissa 

(15) Ett onlinesystem för tvistlösning på 
europeisk nivå bör bygga på de befintliga 
alternativa tvistlösningsorganen i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. De organ till vilka ett 
klagomål vidarebefordrats via plattformen 
bör därför tillämpa sina egna 
förfaranderegler, inklusive kostnadsregler. 
I denna förordning fastställs dock vissa 
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gemensamma regler för de förfarandena 
som ska säkerställa deras effektivitet. De 
reglerna bör omfatta regler som garanterar 
att tvistlösningen genomförs snabbt.

gemensamma regler för de förfarandena 
som ska säkerställa deras effektivitet. De 
reglerna bör omfatta regler som garanterar 
att tvistlösningen genomförs snabbt, samt 
att inga krav ställs på parternas fysiska 
närvaro inför det alternativa 
tvistlösningsorganet om inte parterna 
uttryckligen bestämmer annat.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett onlinesystem för tvistlösning på 
europeisk nivå bör bygga på de befintliga 
alternativa tvistlösningsorganen i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. De organ till vilka ett 
klagomål vidarebefordrats via plattformen 
bör därför tillämpa sina egna 
förfaranderegler, inklusive kostnadsregler. 
I denna förordning fastställs dock vissa 
gemensamma regler för de förfarandena 
som ska säkerställa deras effektivitet. De 
reglerna bör omfatta regler som garanterar 
att tvistlösningen genomförs snabbt, utan 
att parternas eller deras ombuds fysiska 
närvaro är nödvändig inför 
tvistlösningsorganen. Parterna ska 
emellertid kunna besluta att deras fysiska 
närvaro är nödvändig

(15) Ett onlinesystem för tvistlösning på 
europeisk nivå bör bygga på de befintliga 
alternativa tvistlösningsorganen i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. De organ till vilka ett 
klagomål vidarebefordrats via plattformen 
bör därför tillämpa sina egna 
förfaranderegler, inklusive kostnadsregler. 
I denna förordning fastställs dock vissa 
gemensamma regler för de förfarandena 
som ska säkerställa deras effektivitet. De 
reglerna bör omfatta regler som garanterar 
att tvistlösningen genomförs snabbt utan 
att parternas eller deras ombuds fysiska 
närvaro är nödvändig inför 
tvistlösningsorganen. Parterna kan 
emellertid bestämma att deras fysiska 
närvaro är nödvändig. 

Or. el

Ändringsförslag 118
Louis Grech
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Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Parterna bör ha möjlighet att 
komma in på den plattform som inrättats 
genom denna förordning utan kostnad 
och utan att det krävs fysisk närvaro för 
förfarandet. Parterna kan emellertid 
bestämma att deras fysiska närvaro är 
nödvändig.

Or. en

Ändringsförslag 119
Ashley Fox

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Ett nätverk av kontaktpersoner för 
tvistlösning online bör bistå vid lösning av 
tvister som rör klagomål som lämnats in 
via plattformen. Nätverket bör bestå av
kontaktpunkter för tvistlösning online i 
medlemsstaterna där kontaktpersonerna 
arbetar.

(18) Kontaktpunkter för tvistlösning bör 
upprättas för att bistå konsumenter som 
försöker lösa sina tvister med en 
näringsidkare genom plattformen 
Kontaktpunkter för tvistlösning online bör 
bistå vid inlämnandet av klagomålet och 
lämna allmän information när det gäller 
förfaranden för tvistelösningar online.
Kontaktpunkter för tvistlösning online bör
inte vara skyldiga att översätta några 
dokument och inte vara skyldiga att lösa 
tvisten direkt.

Or. en

Motivering

Det innebär onödig dubblering att specificera kontaktpunkter för tvistlösning online och 
kontaktpersoner för tvistlösning online. Det är bättre att ange funktionerna för 
kontaktpunkterna för tvistlösning online och låta medlemsstaterna bestämma hur man bäst 
fyller dessa funktioner. Det skulle också vara till hjälp att klargöra vilken typ av hjälp som 
borde lämnas.
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Ändringsförslag 120
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Ett nätverk av kontaktpersoner för 
tvistlösning online bör bistå vid lösning av
tvister som rör klagomål som lämnats in 
via plattformen. Nätverket bör bestå av 
kontaktpunkter för tvistlösning online i 
medlemsstaterna där kontaktpersonerna 
arbetar.

(18) Ett nätverk av kontaktpersoner för 
tvistlösning online bör bistå parterna vid 
ansträngningarna för att lösa tvister som 
rör klagomål som lämnats in via 
plattformen. Nätverket bör bestå av 
kontaktpunkter för tvistlösning online i 
medlemsstaterna där kontaktpersonerna 
arbetar. Kontaktpersonerna bör i 
synnerhet hjälpa de konsumenter som så 
begär med att fylla i det elektroniska 
klagomålsformuläret på ett korrekt sätt 
och bör förse de parter som så begär med 
allmän information om de viktigaste 
gällande bestämmelserna vad gäller 
konsumenträtt.

Or. fr

Ändringsförslag 121
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(19) Rätten till ett effektivt rättsmedel och 
rätten till en rättvis rättegång är 
grundläggande rättigheter som garanteras i 
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. 
Onlineförfaranden för tvistlösning får inte 
syfta till att ersätta domstolsförfaranden 
och bör inte frånta konsumenter eller 
näringsidkare rätten att försöka få rättelse 
inför en domstol. Inget i denna förordning 

(19) Rätten till ett effektivt rättsmedel och 
rätten till en rättvis rättegång är 
grundläggande rättigheter som garanteras i 
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. 
Onlineförfaranden för tvistlösning får inte 
syfta till att ersätta domstolsförfaranden 
och bör inte frånta konsumenter eller 
näringsidkare rätten att försöka få rättelse 
inför en domstol. Inget i denna förordning 
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bör därför hindra parterna från att utöva sin 
rätt till domstolsprövning.

bör därför hindra parterna från att utöva sin 
rätt till domstolsprövning. 
Medlemsstaterna bör vid genomförandet 
av direktivet tillämpa instrument såsom 
villkoret att talan ska kunna väckas, i 
enlighet med EU-domstolens riktlinjer, 
även under en övergångsperiod på minst 
5 år från ikraftträdandet, för att garantera 
att principerna efterlevs och i syfte att 
främja en medlingskultur och garantera 
att de tvistande parterna följer det. Det är 
önskvärt att villkoret att kräva att man 
vänder sig till alternativa 
tvistlösningsorgan tillämpas i de 
medlemsstater där OECD anser att 
rättssystemet påverkar rätten till en rättvis 
rättegång inom rimlig tid.

Or.it

Ändringsförslag 122
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De registrerade bör underrättas om 
behandlingen av deras personuppgifter på 
plattformen och om sina rättigheter vid den 
behandlingen genom ett omfattande 
integritetsmeddelande som kommissionen 
offentliggör och där den behandling som 
aktörerna på plattformen ansvarar för 
förklaras på ett tydligt och enkelt sätt i 
enlighet med artiklarna 11 och 12 i 
förordning (EG) nr 45/2001 och med den 
nationella lagstiftning som antagits i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 i 
direktiv 95/46/EG.

(21) De registrerade bör underrättas om 
behandlingen av deras personuppgifter på 
plattformen och om sina rättigheter och ge 
sitt tillstånd till behandlingen genom ett 
omfattande integritetsmeddelande som 
kommissionen offentliggör och där den 
behandling som aktörerna på plattformen 
ansvarar för förklaras på ett tydligt och 
enkelt sätt i enlighet med artiklarna 11 
och 12 i förordning (EG) nr 45/2001 och 
med den nationella lagstiftning som 
antagits i enlighet med artiklarna 10 och 11 
i direktiv 95/46/EG.

Or. el
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Ändringsförslag 123
Ashley Fox

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Näringsidkarna bör på sina 
webbplatser informera konsumenterna om 
plattformen och tillhandahålla en 
elektronisk länk till dess webbplats. De bör 
också lämna denna information när en 
konsument lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman. Denna skyldighet bör 
inte påverka tillämpningen av artikel 10.1–
10.3 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications insert reference number] 
beträffande näringsidkares information till 
konsumenter om de alternativa 
tvistlösningsförfaranden som 
näringsidkarna omfattas av och om 
huruvida de åtar sig att använda sig av 
alternativa tvistlösningsförfaranden för att 
lösa tvister med konsumenter. Denna 
skyldighet bör inte heller påverka 
tillämpningen av artiklarna 6.1 t och 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter18. I artikel 6.1 t i
direktiv 2011/83/EU föreskrivs det i fråga 
om konsumentavtal som ingås på distans 
eller utanför fasta affärslokaler att 
näringsidkaren måste ge konsumenten 
information om möjligheten att anlita ett 
förfarande för klagomål och prövning 
utanför domstol som näringsidkaren 
omfattas av och om villkoren för detta 
innan konsumenten är bunden av avtalet.

(22) Näringsidkare som ägnar sig åt 
gränsöverskridande handel online och 
som är skyldiga att använda ett alternativt 
tvistlösningsorgan enligt nationell 
lagstiftning eller som åtar sig att använda 
ett alternativt tvistlösningsorgan eller 
alternativa tvistlösningsorgan bör på sina 
webbplatser informera konsumenterna om
att plattformen finns och tillhandahålla en 
elektronisk länk till dess webbplats. De bör 
också lämna denna information när en 
konsument lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman. Denna skyldighet bör 
inte påverka tillämpningen av artikel 10.1–
10.3 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications insert reference number] 
beträffande näringsidkares information till 
konsumenter om de alternativa 
tvistlösningsförfaranden som 
näringsidkarna omfattas av och om 
huruvida de åtar sig att använda sig av 
alternativa tvistlösningsförfaranden för att 
lösa tvister med konsumenter. Denna 
skyldighet bör inte heller påverka 
tillämpningen av artiklarna 6.1 t och 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter. I artikel 6.1 t i 
direktiv 2011/83/EU föreskrivs det i fråga 
om konsumentavtal som ingås på distans 
eller utanför fasta affärslokaler att 
näringsidkaren måste ge konsumenten 
information om möjligheten att anlita ett 
förfarande för klagomål och prövning 
utanför domstol som näringsidkaren 
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omfattas av och om villkoren för detta 
innan konsumenten är bunden av avtalet.

Or. en

Motivering

Det skulle vilseleda konsumenter or ett företag som är ovilligt att använda ett alternativt
tvistlösningsorgan lämnar information om plattformen. Kravet bör också begränsas till 
näringsidkare som säljer över gränserna.

Ändringsförslag 124
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(22) Näringsidkarna bör på sina 
webbplatser informera konsumenterna om 
plattformen och tillhandahålla en 
elektronisk länk till dess webbplats. De bör 
också lämna denna information när en 
konsument lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman. Denna skyldighet bör 
inte påverka tillämpningen av artikel 10.1–
10.3 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications insert reference number] 
beträffande näringsidkares information till 
konsumenter om de alternativa 
tvistlösningsförfaranden som 
näringsidkarna omfattas av och om 
huruvida de åtar sig att använda sig av 
alternativa tvistlösningsförfaranden för att 
lösa tvister med konsumenter. Denna 
skyldighet bör inte heller påverka 
tillämpningen av artiklarna 6.1 t och 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter. I artikel 6.1 t i 
direktiv 2011/83/EU föreskrivs det i fråga 
om konsumentavtal som ingås på distans 

(22) Näringsidkarna bör på sina 
webbplatser informera konsumenterna om 
plattformen och tillhandahålla en 
elektronisk länk till dess webbplats. De bör 
också lämna denna information när en 
konsument lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman. Denna skyldighet bör 
inte påverka tillämpningen av artikel 10.1–
10.3 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications insert reference number] 
beträffande näringsidkares information till 
konsumenter om de alternativa 
tvistlösningsförfaranden som 
näringsidkarna omfattas av och om 
huruvida de åtar sig att använda sig av 
alternativa tvistlösningsförfaranden för att 
lösa tvister med konsumenter. Denna 
skyldighet bör inte heller påverka 
tillämpningen av artiklarna 6.1 t och 8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter. I artikel 6.1 t i 
direktiv 2011/83/EU föreskrivs det i fråga 
om konsumentavtal som ingås på distans 
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eller utanför fasta affärslokaler att 
näringsidkaren måste ge konsumenten 
information om möjligheten att anlita ett 
förfarande för klagomål och prövning 
utanför domstol som näringsidkaren 
omfattas av och om villkoren för detta 
innan konsumenten är bunden av avtalet.

eller utanför fasta affärslokaler att 
näringsidkaren måste ge konsumenten 
information om möjligheten att anlita ett 
förfarande för klagomål och prövning 
utanför domstol som näringsidkaren 
omfattas av och om villkoren för detta 
innan konsumenten är bunden av avtalet.
Medlemsstaterna bör tillämpa påföljder 
mot den eller de parter som utan giltigt 
skäl och som ett verktyg vägrar att ansluta 
sig till förfarandet och därmed tvingar 
konsumenten att antingen avstå från sina 
anspråk eller betala betydande summor 
som lätt kan betalas av leverantören, 
vilket skapar en uppenbar obalans.

Or.it

Ändringsförslag 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att kunna komplettera eller ändra 
vissa icke väsentliga delar av denna 
förordning bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
den typ av uppgifter som en klagande 
måste lämna i det elektroniska 
klagoformuläret på plattformen. Det är av 
särskild vikt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd, även på expertnivå, under 
sitt förberedande arbete. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

(23) För att kunna komplettera eller ändra 
vissa icke väsentliga delar av denna 
förordning bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
den plattformens funktioner, möjligheter 
till samarbete mellan konsument och 
rådgivare och typen av uppgifter som en 
klagande måste lämna i det elektroniska 
klagoformuläret på plattformen, tillika med 
möjligheterna för det elektroniska 
formuläret för klagomål. Det är av 
särskild vikt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd, även på expertnivå, under 
sitt förberedande arbete. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 



AM\903360SV.doc 29/97 PE489.696v01-00

SV

sätt.

Or. en

Ändringsförslag 126
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna förordning är att bidra till 
en välfungerande inre marknad, särskilt när 
det gäller dess digitala del, och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom inrättandet 
av en plattform som underlättar opartisk, 
öppen, effektiv och rättvis lösning online 
utanför domstol av tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare.

Syftet med denna förordning är att bidra till 
en välfungerande inre marknad, särskilt när 
det gäller dess digitala del, och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom inrättandet 
av en onlineplattform som underlättar 
opartisk, öppen, effektiv och rättvis lösning 
online utanför domstol av tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare.

Or. fr

Ändringsförslag 127
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna förordning är att bidra till 
en välfungerande inre marknad, särskilt när 
det gäller dess digitala del, och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom inrättandet 
av en plattform som underlättar opartisk, 
öppen, effektiv och rättvis lösning online 
utanför domstol av tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare.

Syftet med denna förordning är att bidra till 
en välfungerande inre marknad, särskilt när 
det gäller dess digitala del, och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom inrättandet 
av en plattform som är kostnadsfri för 
konsumenterna och underlättar opartisk, 
öppen, effektiv och rättvis lösning online 
utanför domstol av tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare.

Or. el
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Ändringsförslag 128
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna förordning är att bidra till 
en välfungerande inre marknad, särskilt när 
det gäller dess digitala del, och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom inrättandet 
av en plattform som underlättar opartisk, 
öppen, effektiv och rättvis lösning online 
utanför domstol av tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare.

Syftet med denna förordning är att bidra till 
en välfungerande inre marknad, särskilt när 
det gäller dess digitala del, och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom inrättandet 
av en plattform som underlättar oberoende, 
opartisk, öppen, effektiv och rättvis lösning 
online utanför domstol av tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare.

Or. en

Ändringsförslag 129
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning gäller lösning utanför 
domstol av avtalstvister som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare, 
genom ingripande av ett alternativt
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och som förutsätter användning av en 
europeisk onlineplattform för tvistlösning.

Denna förordning gäller lösning utanför 
domstol av avtalstvister som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare 
genom ingripande utanför domstol av ett 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och med hjälp av en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning.

Or. fr



AM\903360SV.doc 31/97 PE489.696v01-00

SV

Ändringsförslag 130
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning gäller lösning utanför 
domstol av avtalstvister som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare, 
genom ingripande av ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och med hjälp av en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning.

Denna förordning gäller lösning utanför 
domstol av avtalstvister som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare, 
genom ingripande av ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och med hjälp av en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning.

Denna förordning ska inte gälla tvister 
inlämnade av en näringsidkare mot en 
konsument.

Or. en

Motivering

Eftersom ett stort antal tvistläsningsorgan etablerades för att ta hand om styrkeobalansen 
mellan konsumenter och näringsidkare så skulle det vara olämpligt att under 
tvistlösningsdirektivet kräva att sådana organ skulle acceptera tvister initierade av företag 
mot konsumenter. Om tvistlösningsdirektivet inte kräver att sådan tvistlösning ska finnas, så 
finns det ingen anledning att inkludera sådana tvister i förordningen för onlinesystem för 
tvistlösning.

Ändringsförslag 131
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning gäller lösning utanför 
domstol av avtalstvister som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare, 
genom ingripande av ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och med hjälp av en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning.

Denna förordning gäller lösning utanför 
domstol av avtalstvister som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare och 
som inletts av konsumenter mot 
näringsidkare, genom ingripande av ett 
alternativt tvistlösningsorgan som uppfyller 
kraven i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och med hjälp av en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning.

Or. en

Motivering

Förordningens tillämpningsområde bör begränsas till konsumenters klagomål mot 
näringsidkare och bör inte inkludera klagomål från näringsidkare mot konsumenter, eftersom 
fokus för detta förslag är att skydda konsumenter och att näringsidkare har andra sätt att 
hantera tvister mot konsumenter.

Ändringsförslag 132
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning gäller lösning utanför 
domstol av avtalstvister som uppstår vid
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare, 
genom ingripande av ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of

Denna förordning gäller lösning utanför 
domstol av avtalstvister som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare, 
genom ingripande av ett alternativt 
tvistlösningsorgan som inrättats på 
varaktig grund, uppfyller 
kvalitetskriterierna enligt kapitel II i 
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Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och med hjälp av en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning.

[Office of Publications please insert 
number för Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG], har anmälts till 
kommissionen i enlighet med artikel 17.2 i
[Office of Publications please insert 
number of Europaparlamentets och rådets 
direktiv om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 
2009/22/EG] och med hjälp av en 
europeisk onlineplattform för tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 133
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online: 
transaktion vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster där 
näringsidkaren eller dennes mellanhand har 
erbjudit varor eller tjänster på en webbplats 
eller på annan elektronisk väg och 
konsumenten har beställt varorna eller 
tjänsterna på den webbplatsen eller på 
annan elektronisk väg.

c) försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online: 
transaktion vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster som omfattas 
av direktiv …/… [Office of Publications 
please insert number för 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG (direktiv om lösning 
av konsumenttvister)], där näringsidkaren 
eller dennes mellanhand har erbjudit varor 
eller tjänster på en webbplats eller på 
annan elektronisk väg och konsumenten 
har beställt varorna eller tjänsterna på den 
webbplatsen eller på annan elektronisk 
väg.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att klargöra att denna förordning endast omfattar gränsöverskridande kontrakt 
som också omfattas av direktivet för alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag 134
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – led g – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) alternativt tvistlösningsförfarande: 
förfarande för lösning utanför domstol av 
en tvist genom ingripande av ett 
tvistlösningsorgan som föreslår eller 
ålägger parterna en lösning eller 
sammanför parterna i syfte att underlätta en 
uppgörelse i godo.

g) alternativt tvistlösningsförfarande: 
förfarande för lösning utanför domstol av 
en tvist genom ingripande av ett alternativt
tvistlösningsorgan som föreslår eller 
ålägger parterna en lösning eller
sammanför parterna i syfte att underlätta en 
uppgörelse i godo enligt vad som avses i 
artikel 2 i direktiv [Office of Publications 
insert number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG] och som genomförs 
av ett alternativt tvistlösningsorgan.

Or. en

Motivering

Det skulle vara förvirrande att ha två olika definitioner på alternativ tvistlösning i två olika 
rättsakter. Utan förordningen för onlinesystem för tvistlösning bör använda samma definition 
som direktivet om alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag 135
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 4 – led g – inledningen



AM\903360SV.doc 35/97 PE489.696v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) alternativt tvistlösningsförfarande: 
förfarande för lösning utanför domstol av 
en tvist genom ingripande av ett 
tvistlösningsorgan som föreslår eller 
ålägger parterna en lösning eller 
sammanför parterna i syfte att underlätta en 
uppgörelse i godo.

g) alternativt tvistlösningsförfarande: 
förfarande enligt vad som avses i artikel 
2.1 i [Office of Publications please insert 
number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG], för lösning utanför 
domstol av nationella och 
gränsöverskridande avtalstvister genom 
ingripande av ett tvistlösningsorgan som 
föreslår eller ålägger parterna en lösning 
eller sammanför parterna i syfte att 
underlätta en uppgörelse i godo, och som 
uppfyller kvalitetskriterierna enligt kapitel 
II i [Office of Publications please insert 
number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG];
förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda av eller får 
någon form av ersättning av 
näringsidkaren, direkta förhandlingar 
mellan konsumenten och näringsidkaren, 
oavsett om de företräds av ombud eller 
inte, och försök av en domare att lösa en 
tvist under ett rättsligt förfarande rörande 
tvisten i fråga ska inte anses vara 
alternativa tvistlösningsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 136
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – led g – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren, förfaranden inför sådana 
system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren, direkta förhandlingar 
mellan konsumenten och näringsidkaren, 
oavsett om de företräds av ombud eller 
inte, och försök av en domare att lösa en 
tvist under ett rättsligt förfarande rörande 
tvisten i fråga ska inte anses vara 
alternativa tvistlösningsförfaranden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 137
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 4 – led g – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren, förfaranden inför sådana 
system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren, direkta förhandlingar 
mellan konsumenten och näringsidkaren, 
oavsett om de företräds av ombud eller 
inte, och försök av en domare att lösa en 
tvist under ett rättsligt förfarande rörande 
tvisten i fråga ska inte anses vara 
alternativa tvistlösningsförfaranden.

Förfaranden inför sådana system för 
hantering av konsumentklagomål som 
drivs av näringsidkaren, direkta 
förhandlingar mellan konsumenten och 
näringsidkaren, oavsett om de företräds av 
ombud eller inte, och försök av en domare 
att lösa en tvist under ett rättsligt 
förfarande rörande tvisten i fråga ska inte 
anses vara alternativa 
tvistlösningsförfaranden

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 138
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 4 – led g – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren ska inte betraktas som 
alternativa tvistlösningsförfaranden
såvida inte dessa organ uppfyller de 
allmänna kraven i kapitel II i enlighet 
med artikel 17 och om följande 
tillkommande krav är uppfyllda:
– De fysiska personerna som ansvarar för 
tvistlösningen är hierarkiskt oberoende av 
näringsidkaren och kan inte bli föremål 
för instruktioner som näringsidkaren 
lämnar.
– Ersättningen till de fysiska personer 
som ansvarar för tvistlösningen får inte 
vara avhängig av resultatet från
tvistlösningsförfarandet.
– De fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen får inte ha arbetat för den 
berörda näringsidkaren under tre år 
innan de inledde sin tjänst.
– Tvistlösningsorganet ska vara föremål 
för en årlig utvärdering av den behöriga
myndigheten i den medlemsstat där 
organet är etablerat i fråga om
uppfyllandet av de principer som anges i 
direktivet.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 139
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) alternativt tvistlösningsorgan: organ som 
omfattas av artikel 4 e i direktiv …/…/EU 
[Office of Publications please insert 
number of Europaparlamentets och rådets 
direktiv om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 
2009/22/EG] och som anmälts till 
kommissionen i enlighet med artikel 17.2 i 
det direktivet.

h) alternativt tvistlösningsorgan: organ som
förtecknats i enlighet med artikel 17(2) i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG].

Or. en

Motivering

Det är lämpligare att definiera ett alternativt tvistlösningsorgan i enlighet med dem som är 
angivna i enlighet med artikel 17(2) i direktivet för alternativ tvistlösning i stället för artikel 
4(4) i direktivet om alternativ tvistlösning eftersom alternativa tvistlösningsoperatörer endast 
ska betraktas som alternativa tvistlösningsorgan om en behörig myndighet godkänner att de 
uppfyllt krävda kvalitetsstandarder.

Ändringsförslag 140
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) klagande part: konsument eller 
näringsidkare som lämnat in ett klagomål 
via den europeiska onlineplattformen för 
tvistlösning.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom ett stort antal tvistläsningsorgan etablerades för att ta hand om styrkeobalansen 
mellan konsumenter och näringsidkare så skulle det vara olämpligt att under 
tvistlösningsdirektivet kräva att sådana organ skulle acceptera tvister initierade av företag 
mot konsumenter. Om tvistlösningsdirektivet inte kräver att sådan tvistlösning ska finnas, så 
finns det ingen anledning att inkludera sådana tvister i förordningen för onlinesystem för 
tvistlösning. Klagande part ska alltid vara konsumenten och svarande part ska vara 
näringsidkaren.

Ändringsförslag 141
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 4 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) klagande part: konsument eller 
näringsidkare som lämnat in ett klagomål 
via den europeiska onlineplattformen för 
tvistlösning.

i) klagande part: konsument som lämnat in 
ett klagomål via den europeiska 
onlineplattformen för tvistlösning.

Or. fr

Ändringsförslag 142
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) svarande part: konsument eller utgår
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näringsidkare mot vilken ett klagomål 
lämnats in via den europeiska 
onlineplattformen för tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 143
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 4 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) svarande part: konsument eller
näringsidkare mot vilken ett klagomål 
lämnats in via den europeiska 
onlineplattformen för tvistlösning.

j) svarande part: näringsidkare mot vilken 
ett klagomål lämnats in via den europeiska 
onlineplattformen för tvistlösning.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning (nedan 
kallad plattformen).

1. Kommissionen ska inrätta en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning (nedan 
kallad plattformen) på en särskild 
webbplats.

Or. fr

Ändringsförslag 145
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning (nedan 
kallad plattformen).

1. Kommissionen ska inrätta en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning (nedan 
kallad plattformen) och tillhandahålla 
viktiga länkar till plattformen på portalen 
Ditt Europa och kommissionens andra 
webbplatser där det finns 
konsumentinformation, såsom ECC-Net.

Or. en

Ändringsförslag 146
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Plattformen ska bestå av en interaktiv 
webbplats som är elektroniskt tillgänglig 
utan kostnad på unionens samtliga 
officiella språk. Plattformen ska vara en 
enda ingång för konsumenter och 
näringsidkare som utanför domstol vill lösa 
tvister som omfattas av denna förordning.

2. Plattformen ska bestå av en interaktiv 
webbplats som är elektroniskt tillgänglig 
utan kostnad på unionens samtliga 
officiella språk. Plattformen ska vara en 
enda ingång för konsumenter som söker 
information om lösning utanför domstol 
av avtalstvister som uppstår vid 
försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare
och/eller som utanför domstol vill lösa 
tvister som omfattas av denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 147
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Plattformen ska bestå av en interaktiv 
webbplats som är elektroniskt tillgänglig 
utan kostnad på unionens samtliga 
officiella språk. Plattformen ska vara en 
enda ingång för konsumenter och 
näringsidkare som utanför domstol vill
lösa tvister som omfattas av denna
förordning.

2. Plattformen ska bestå av en interaktiv 
webbplats som är elektroniskt tillgänglig 
utan kostnad på unionens samtliga 
officiella språk. Plattformen ska vara en 
enda ingång för konsumenter och 
näringsidkare som vill hänskjuta tvister till
alternativa tvistlösningsorgan som
anmälts till kommissionen enligt vad som
anges i [Office of Publications please 
insert number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av
förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 
2009/22/EG].

Or. en

Ändringsförslag 148
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 5 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Onlineplattformen för tvistlösning ska 
tillhandahålla information om lösning 
utanför domstol av avtalstvister som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online 
mellan konsumenter och näringsidkare.

Or. fr

Ändringsförslag 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Underrätta näringsidkaren om det 
klagomål som lämnats in mot honom.

Or. en

Ändringsförslag 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) På grundval av uppgifterna i det 
elektroniska klagomålsformuläret föreslå 
parterna ett eller flera behöriga alternativa 
tvistlösningsorgan och lämna information 
om organens eventuella avgifter, om det 
eller de språk på vilka förfarandet kommer 
att genomföras och om förfarandenas 
ungefärliga längd, eller underrätta den 
klagande parten om att inget behörigt 
organ kunde hittas på grundval av de 
lämnade uppgifterna.

b) På grundval av uppgifterna i det 
elektroniska klagomålsformuläret fastställa
ett eller flera alternativa tvistlösningsorgan
som är behöriga att behandla tvisten och 
lämna information till parterna om de
eventuella kostnaderna för deras 
förfarande, om eventuella 
förfaranderegler för tröskelvärden och 
tidsfrister, om det eller de språk på vilka 
förfarandet kommer att genomföras samt
om förfarandets genomsnittliga längd och
huruvida resultatet av förfarandet är 
bindande eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 151
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Underrätta näringsidkaren om det 
klagomål som lämnats in mot honom.
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Or. el

Ändringsförslag 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om inget behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan kan fastställas, 
underrätta den klagande parten om att 
inget behörigt tvistlösningsorgan kunde 
fastställas på grundval av de lämnade 
uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Uppmana den svarande parten, om 
han är en näringsidkare, att ange 
huruvida han är förpliktigad eller har 
åtagit sig att använda sig av ett visst 
alternativt tvistlösningsorgan för att lösa 
tvister som omfattas av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led bc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Uppmana parterna att enas om vilket 
behörigt alternativt tvistlösningsorgan de 
ska använda sig av för att lösa sin tvist 
eller, om mer än ett alternativt 
tvistlösningsorgan har fastställts, ett av de 
behöriga alternativa tvistlösningsorgan 
som har fastställts.

Or. en

Ändringsförslag 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Hänskjuta klagomål till det alternativa 
tvistlösningsorgan som parterna enats om.

c) Vidarebefordra klagomål till det 
alternativa tvistlösningsorgan som parterna 
enats om.

Or. en

Ändringsförslag 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ge parterna och det alternativa 
tvistlösningsorganet möjlighet att 
genomföra hela tvistlösningsförfarandet 
online.

d) Kostnadsfritt tillhandahålla ett 
elektroniskt verktyg för ärendehantering 
som gör det möjligt för parterna och det 
alternativa tvistlösningsorganet att 
genomföra hela tvisteförfarandet online via 
plattformen. 

Or. en
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Ändringsförslag 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Tillhandahålla parterna och det 
alternativa tvistlösningsorganet en 
elektronisk översättningsfunktion.

Or. en

Ändringsförslag 158
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Tillhandahålla ett system för 
återkoppling som ger parterna möjlighet att 
lämna synpunkter på hur plattformen 
fungerar och på det alternativa 
tvistlösningsorgan som behandlat deras 
tvist.

f) Tillhandahålla ett system för 
återkoppling som ger parterna möjlighet att 
lämna synpunkter på hur plattformen 
fungerar och på det alternativa 
tvistlösningsorgan som behandlat deras 
tvist och därefter göra denna återkoppling 
tillgänglig för att hjälpa andra parter att 
välja ett alternativt tvistlösningsorgan för 
sin tvist.

Or. en

Ändringsförslag 159
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Kostnadsfritt tillhandahålla ett 
elektroniskt verktyg för ärendehantering 
som gör det möjligt för parterna och det 
alternativa tvistlösningsorganet att 
genomföra hela tvisteförfarandet online 
via plattformen.

Or. el

Ändringsförslag 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Offentliggöra information om de 
alternativa tvistlösningsorgan som anmälts 
till kommissionen i enlighet med 
artikel 17.2 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och som behandlar tvister som omfattas av 
denna förordning.

g) Offentliggöra information om de 
alternativa tvistlösningsorgan som anmälts 
till kommissionen i enlighet med 
artikel 17.2 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och som behandlar tvister som omfattas av 
denna förordning. Informationen ska 
tillhandahållas på ett klart och tydligt sätt, 
vara lättillgänglig på elektronisk väg och 
hållas uppdaterad.

Or. en

Ändringsförslag 161
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Offentliggöra information om de 
alternativa tvistlösningsorgan som anmälts 
till kommissionen i enlighet med 
artikel 17.2 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och som behandlar tvister som omfattas av 
denna förordning. 

g) Offentliggöra information om de 
alternativa tvistlösningsorgan som anmälts 
till kommissionen i enlighet med 
artikel 17.2 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och som behandlar tvister som omfattas av 
denna förordning. Informationen ska 
tillhandahållas elektroniskt på ett klart 
och tydligt sätt, vara lättillgänglig och 
uppdateras fortlöpande.

Or. el

Ändringsförslag 162
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska vara ansvarig för 
utvecklingen, driften och underhållet av 
plattformen samt för datasäkerheten.

5. Kommissionen ska vara ansvarig för 
utvecklingen, driften, översättningen, 
användarvänligheten, underhållet och 
finansieringen av plattformen samt för 
datasäkerheten. Utvecklingen, driften, 
användarvänligheten och underhållet av 
plattformen ska följa principen om 
”privacy by design” (inbyggda 
skyddsmekanismer för att skydda den 
personliga integriteten) och, så långt det 
är möjligt, principen om ”design för alla”
(tillgänglig för alla, även utsatta personer, 
utan att en särskild anpassning krävs).

Or. fr
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Ändringsförslag 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska vara ansvarig för 
utvecklingen, driften och underhållet av 
plattformen samt för datasäkerheten.

5. Kommissionen ska vara ansvarig för 
utvecklingen, driften av plattformen, 
inklusive alla översättningsfunktioner 
som behövs för denna förordning, dess 
finansiering och underhållet samt för 
datasäkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 164
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska vara ansvarig för 
utvecklingen, driften och underhållet av 
plattformen samt för datasäkerheten.

5. Kommissionen ska vara ansvarig för 
utvecklingen, driften, inbegripet 
översättning, underhållet och 
finansieringen av plattformen samt för 
datasäkerheten.

Or. el

Ändringsförslag 165
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska se till att uppgifter 
om förekomsten och arten av alternativa 
tvistlösningsförfaranden i 
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onlineplattformen för tvistlösning är 
korrekta och uppdaterade.

Or. fr

Ändringsförslag 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nätverk av kontaktpersoner för 
tvistlösning online

Nätverk av kontaktpunkter för tvistlösning 
online

Or. en

Ändringsförslag 167
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en 
kontaktpunkt för tvistlösning online och 
lämna dess namn och kontaktuppgifter till 
kommissionen. Medlemsstaterna får 
överlåta ansvaret för kontaktpunkterna för 
tvistlösning online till sina 
konsumentcentrum inom nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, till 
konsumentorganisationer eller till ett annat 
organ. Varje kontaktpunkt ska ha minst 
två kontaktpersoner för tvistlösning 
online (nedan kallade kontaktpersoner).

1. Varje medlemsstat ska utse en 
kontaktpunkt för tvistlösning online och 
lämna dess namn och kontaktuppgifter till 
kommissionen. Medlemsstaterna får 
överlåta ansvaret för kontaktpunkterna för 
tvistlösning online till sina 
konsumentcentrum inom nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, till 
konsumentorganisationer eller till ett annat 
organ.

Or. en
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Motivering

Det innenbär onödig dubblering att specificera kontaktpunkter för tvistlösning online och 
kontaktpersoner för tvistlösning online. Det är bättre att ange funktionerna för 
kontaktpunkterna för tvistlösning online och låta medlemsstaterna bestämma hur man bäst 
fyller dessa funktioner.

Ändringsförslag 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en 
kontaktpunkt för tvistlösning online och 
lämna dess namn och kontaktuppgifter till 
kommissionen. Medlemsstaterna får 
överlåta ansvaret för kontaktpunkterna 
för tvistlösning online till sina 
konsumentcentrum inom nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, till 
konsumentorganisationer eller till ett 
annat organ. Varje kontaktpunkt ska ha 
minst två kontaktpersoner för tvistlösning 
online (nedan kallade kontaktpersoner).

1. Varje medlemsstat ska utse sina 
respektive centrum inom nätverket för
europeiska konsumentcentrum som
tvistlösning online och lämna dess namn 
och kontaktuppgifter till kommissionen. 
Varje kontaktpunkt ska ha minst två
konsumentrådgivare.

Or. en

Ändringsförslag 169
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kontaktpersonerna ska bistå vid lösning 
av tvister som rör klagomål som lämnats in 
via plattformen genom att fullgöra följande 
uppgifter:

2. Kontaktpunkterna ska bistå vid lösning 
av tvister som rör klagomål som lämnats in 
via plattformen genom att fullgöra följande 
uppgifter:
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Or. en

Ändringsförslag 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kontaktpersonerna ska bistå vid lösning 
av tvister som rör klagomål som lämnats in 
via plattformen genom att fullgöra följande 
uppgifter:

2. Kontaktpunkterna ska bistå vid lösning 
av tvister som rör klagomål som lämnats in 
via plattformen genom att fullgöra följande 
uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vid behov underlätta kommunikationen 
mellan parterna och det behöriga 
alternativa tvistlösningsorganet.

a) På begäran bistå parterna och
underlätta kommunikationen mellan dem
och det behöriga alternativa 
tvistlösningsorganet. Detta kan särskilt
omfatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a – led -i (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Bistå vid inlämnande av klagomålet och 
vid behov med relevant dokumentation.

Or. en

Ändringsförslag 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a – led ii (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Lämna allmän information till 
parterna och de alternativa 
tvistlösningsorganen om gällande 
konsumenträttigheter i samband med 
försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster i den 
medlemsstat där kontaktpunkten med 
konsumentrådgivarna finns.

Or. en

Ändringsförslag 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a – led iii (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Lämna information om hur 
plattformen för tvistlösning online 
fungerar.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a – led -iv (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Ge parterna förklaringar om de 
förfaranderegler som tillämpas av de 
fastställda alternativa 
tvistlösningsorganen.

Or. en

Ändringsförslag 176
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Hjälpa de konsumenter som så begär 
med att fylla i det elektroniska 
klagomålsformuläret på ett korrekt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 177
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Informera den klagande parten om 
hur plattformen fungerar när det 
elektroniska klagomålsformuläret lämnas 
in, vid behov med relevanta handlingar.

Or. el
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Ändringsförslag 178
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Förse de parter som så begär med 
allmän information om de viktigaste 
tillämpliga bestämmelserna om
konsumenträtt.

Or. fr

Ändringsförslag 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informera konsumenterna om andra sätt 
att få rättelse om en tvist inte kan lösas via 
plattformen, t.ex. om näringsidkaren inte 
går med på att använda sig av alternativ 
tvistlösning.

b) Informera den klagande parten om 
andra sätt att få rättelse om en tvist inte kan 
lösas via plattformen, t.ex. om parterna
inte går med på att använda sig av 
alternativ tvistlösning, om inget behörigt 
alternativt tvistlösningsorgan kan 
fastställas eller om det alternativa 
tvistlösningsorganet inte kan behandla
klagomålet på grundval av sina 
förfaranderegler.

Or. en

Ändringsförslag 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) På grundval av de praktiska 
erfarenheterna från fullgörandet av sina 
uppgifter lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för kommissionen och 
medlemsstaterna.

c) På grundval av de praktiska 
erfarenheterna från fullgörandet av sina 
uppgifter lägga fram en årlig 
verksamhetsrapport för kommissionen, 
Europaparlamentet och medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 181
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska inrätta ett nätverk 
av kontaktpersoner (nedan kallat 
nätverket) som ska möjliggöra samarbete 
mellan kontaktpersonerna och bidra till 
fullgörandet av de uppgifter som anges i 
punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska inrätta ett nätverk av 
kontaktpersoner (nedan kallat nätverket)
som ska möjliggöra samarbete mellan 
kontaktpersonerna och bidra till 
fullgörandet av de uppgifter som anges i 
punkt 2.

3. Kommissionen ska inrätta ett nätverk av 
kontaktpunkter som ska möjliggöra 
samarbete mellan kontaktpersonerna och 
bidra till fullgörandet av de uppgifter som 
anges i punkt 2.
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Or. en

Ändringsförslag 183
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna erbjuda 
kontaktpersonerna för tvistlösning online 
för konsumenter lämplig utbildning, så att 
de får den expertkunskap de behöver för 
att utföra sina uppgifter i enlighet med 
punkt 2.

Or. el

Ändringsförslag 184
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska minst en gång per år 
sammankalla medlemmarna i nätverket till 
ett möte för att möjliggöra utbyte av bästa 
praxis och en diskussion om eventuella 
återkommande problem som uppstått i 
samband med plattformens verksamhet.

4. Kommissionen ska minst en gång per år 
sammankalla medlemmarna i 
kontaktpunkterna till ett möte för att 
möjliggöra utbyte av bästa praxis och en 
diskussion om eventuella återkommande 
problem som uppstått i samband med 
plattformens verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska minst en gång per år 
sammankalla medlemmarna i nätverket till 
ett möte för att möjliggöra utbyte av bästa 
praxis och en diskussion om eventuella 
återkommande problem som uppstått i 
samband med plattformens verksamhet.

4. Kommissionen ska minst två gånger per 
år sammankalla medlemmarna i 
kontaktpunkten till ett möte för att 
möjliggöra utbyte av bästa praxis och en 
diskussion om eventuella återkommande 
problem som uppstått i samband med 
plattformens verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 186
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler om 
samarbetet mellan kontaktpersonerna. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 15.3.

5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler om 
samarbetet mellan kontaktpunkterna. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 15.3.

Or. en

Ändringsförslag 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler om 
samarbetet mellan kontaktpersonerna.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 16 med avseende på regler om 
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Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 15.3.

samarbetet mellan kontaktpersonerna.

Or. en

Ändringsförslag 188
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att lämna in ett klagomål till 
plattformen ska den klagande parten fylla 
i det elektroniska klagomålsformulär som 
finns på plattformens webbplats. Den
klagande parten får till 
klagomålsformuläret bifoga handlingar i 
elektroniskt format till stöd för klagomålet.

1. För att lämna in ett klagomål till 
plattformen ska konsumenten fylla i det 
elektroniska klagomålsformulär som finns 
på plattformens webbplats. Konsumenten
får till klagomålsformuläret bifoga 
handlingar i elektroniskt format till stöd för 
klagomålet.

Or. en

Motivering

Plattformen för tvistlösning online bör endast acceptera tvister från konsumenter mot 
näringsidkare eftersom alternativa tvistlösningsorgan inte kommer att vara tillräckligt 
välutvecklade för att göra det möjligt för plattformen för tvistlösning online att hantera tvister 
från näringsidkare mot konsumenter.

Ändringsförslag 189
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Onlineplattformen för tvistlösning ska 
tillhandahålla en handledning online för 
dem som behöver hjälp med att fylla i det 
elektroniska klagomålsformuläret.



PE489.696v01-00 60/97 AM\903360SV.doc

SV

Or. fr

Ändringsförslag 190
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som den klagande parten
ska lämna ska vara tillräckliga för att det 
ska gå att fastställa vilket alternativt 
tvistlösningsorgan som är behörigt. 
Uppgifterna anges i bilagan.

2. De uppgifter som konsumenten ska 
lämna ska vara tillräckliga för att det ska 
gå att fastställa vilket alternativt 
tvistlösningsorgan som är behörigt. 
Uppgifterna anges i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 191
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett klagomål som lämnas in till 
plattformen ska behandlas om 
klagomålsformuläret är fullständigt ifyllt.

1. Ett klagomål som lämnas in till 
onlineplattformen för tvistlösning ska 
behandlas om samtliga nödvändiga fält i 
klagomålsformuläret är fullständigt ifyllda.
Om så inte är fallet ska den klagande 
parten informeras av plattformen om 
beslutet att inte behandla formuläret och 
om skälen till detta. Plattformen ska också 
erbjuda den klagande parten, om han så 
önskar, hjälp av en kontaktperson med att 
fylla i det elektroniska 
klagomålsformuläret. I så fall ska 
kontaktpersonen kontakta den klagande 
parten i detta syfte. 

Or. fr
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Ändringsförslag 192
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett klagomål som lämnas in till 
plattformen ska behandlas om 
klagomålsformuläret är fullständigt ifyllt.

1. Ett klagomål som lämnas in till 
plattformen ska behandlas om 
klagomålsformuläret är fullständigt ifyllt.
Parternas fysiska närvaro ska inte vara 
obligatorisk för behandling av 
klagomålet. 

Or. en

Ändringsförslag 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett klagomål som lämnas in till 
plattformen ska behandlas om 
klagomålsformuläret är fullständigt ifyllt.

1. Ett klagomål som lämnas in till 
plattformen ska behandlas om alla 
obligatoriska fält är fullständigt ifyllda.
Om så inte är fallet ska den klagande 
parten informeras om möjligheten att ta 
kontakt med kontaktpunkten för 
tvistlösning online.

Or. en

Ändringsförslag 194
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att ha tagit emot ett fullständigt 
ifyllt klagomålsformulär ska plattformen
meddela följande uppgifter till den 
klagande parten på det språk som 
klagomålet är skrivet på och till den 
svarande parten per e-post på
avtalsspråket:

2. Efter att ha tagit emot ett fullständigt 
ifyllt klagomålsformulär ska plattformen
till näringsidkaren vidarebefordra
följande uppgifter på avtalsspråket eller 
språket på webbplatsen:

Or. en

Motivering

Det kan vilseleda konsumenten att få ett val på alla möjliga alternativa tvistlösningsorgan 
innan näringsidkaren har angivit om han är villig att använda en eller flera av dessa organ 
eller inte. I stället ska näringsidkaren tillfrågas om att först ange om man är förpliktad att 
använda ett visst alternativt tvistlösningsorgan eller tvingas att göra det eller om man är 
villig att göra det för ett specifikt fall. Detta kommer att förbättra effektiviteten och minska 
sannolikheten för att konsumenten blir besviken eller vilseledd. Konsumenter ska också tydligt 
informeras om att de kanske inte kan genomföra tvistlösningsförfarandet på alla officiella 
språk i EU och de ska informeras om vilka språkalternativ som finns tillgängliga hos de 
relevanta alternativa tvistlösningsorganen.

Ändringsförslag 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att ha tagit emot ett fullständigt 
ifyllt klagomålsformulär ska plattformen
meddela följande uppgifter till den
klagande parten på det språk som 
klagomålet är skrivet på och till den
svarande parten per e-post på 
avtalsspråket:

2. Efter att ha tagit emot ett fullständigt 
ifyllt klagomålsformulär ska plattformen
på ett lättförståeligt sätt och utan dröjsmål 
vidarebefordra följande uppgifter på 
avtalsspråket eller språket på webbplatsen
till den svarande parten:

Or. en
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Ändringsförslag 196
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Klagomålets art och skälen till 
klagomålet.

Or. el

Ändringsförslag 197
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Information om att parterna måste 
enas om ett behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan för att klagomålet ska 
kunnas vidarebefordras till det organet.

a) Klagomålets art och grunderna för 
klagomålet.

Or. en

Ändringsförslag 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Information om att parterna måste enas 
om ett behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan för att klagomålet ska 
kunnas vidarebefordras till det organet.

a) Information om att parterna måste enas 
om ett behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan för att klagomålet ska 
kunnas vidarebefordras till det organet och 
om att de genom att välja det organet går 
med på att ett tvistlösningsförfarande 
inleds.
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Or. en

Ändringsförslag 199
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Information om att parterna måste 
enas om ett behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan för att klagomålet ska 
kunnas vidarebefordras till det organet.

Or. en

Ändringsförslag 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om den svarande parten är en 
näringsidkare, en uppmaning till den 
svarande parten att inom sju dagar från 
det att meddelandet tagits emot ange 
huruvida han är förpliktigad i enlighet 
med den nationella rätten eller har åtagit 
sig att använda sig av ett specifikt 
alternativt tvistlösningsorgan och, i 
förekommande fall, om han är villig att 
använda sig av ett annat alternativt 
tvistlösningsorgan enligt den förteckning 
som avses i led c. 

Or. en
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Ändringsförslag 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Om den svarande parten är en 
konsument, en uppmaning till den 
svarande parten att inom sju dagar från 
det att meddelandet tagits emot välja ett
eller flera alternativa tvistlösningsorgan 
från den tillhandahållna förteckningen, 
med angivande av att konsumenten inte 
är skyldig att göra ett sådant val.

Or. en

Ändringsförslag 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) Om den svarande parten är en 
konsument, och näringsidkaren som 
klagande part har angett i 
klagomålsformuläret att han är 
förpliktigad i enlighet med den nationella 
rätten eller har åtagit sig att använda sig 
av ett specifikt alternativt 
tvistlösningsorgan, en uppmaning till den 
svarande parten att inom sju dagar från 
det att meddelandet tagits emot godkänna 
användandet av detta specifika alternativa 
tvistlösningsorgan, med angivande av att 
konsumenten inte är skyldig att fatta detta 
beslut.

Or. en
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Ändringsförslag 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ad (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ad) Information om att plattformen, om 
konsumenten väljer ett alternativt 
tvistlösningsorgan som näringsidkaren är 
förpliktigad att använda sig av, åtagit sig 
att använda eller är villig att använda, 
automatiskt kommer att vidarebefordra 
klagomålet till det organet.

Or. en

Ändringsförslag 204
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om att klagomålet inte 
kommer att behandlas vidare om parterna 
inte kan enas om ett behörigt 
tvistlösningsorgan eller om inget behörigt 
tvistlösningsorgan kan fastställas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 205
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om att klagomålet inte b) En uppmaning till näringsidkaren att 
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kommer att behandlas vidare om parterna 
inte kan enas om ett behörigt
tvistlösningsorgan eller om inget behörigt 
tvistlösningsorgan kan fastställas.

inom sju dagar efter mottagandet ange 
huruvida han är förpliktigad i enlighet 
med den nationella rätten eller har åtagit 
sig att använda sig av ett specifikt 
alternativt tvistlösningsorgan och, i 
förekommande fall, om han är villig att
använda sig av ett annat alternativt
tvistlösningsorgan enligt den 
förteckningen som avses i led c.

Or. en

Ändringsförslag 206
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Information om att plattformen, om 
konsumenten väljer ett alternativt 
tvistlösningsorgan som näringsidkaren är 
förpliktigad att använda sig av, åtagit sig 
att använda eller är villig att använda, 
automatiskt kommer att vidarebefordra 
klagomålet till det organet.

Or. en

Ändringsförslag 207
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Information om att klagomålet inte 
kommer att behandlas vidare om parterna 
inte kan enas om ett behörigt 
tvistlösningsorgan eller om inget behörigt 
tvistlösningsorgan kan fastställas.
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Or. en

Ändringsförslag 208
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En förteckning över alla behöriga 
alternativa tvistlösningsorgan, i 
förekommande fall.

c) En förteckning över alla behöriga 
alternativa tvistlösningsorgan, i 
förekommande fall. Förteckningen ska 
innehålla följande uppgifter för varje 
organ:

Or. en

Ändringsförslag 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En förteckning över alla behöriga 
alternativa tvistlösningsorgan, i 
förekommande fall.

c) En förteckning över alla behöriga 
alternativa tvistlösningsorgan, i 
förekommande fall. Förteckningen ska 
innehålla följande uppgifter för varje 
organ:

Or. en

Ändringsförslag 210
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led i (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Det alternativa tvistlösningsorganets 
namn och webbadress.

Or. en

Ändringsförslag 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Det alternativa tvistlösningsorganets 
namn och webbadress.

Or. en

Ändringsförslag 212
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led ii (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Det eller de språk som förfarandet 
kommer att genomföras på.

Or. en

Ändringsförslag 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led ii (ny)



PE489.696v01-00 70/97 AM\903360SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Kostnaderna för förfarandet, i 
förekommande fall.

Or. en

Ändringsförslag 214
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led iii (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Förfarandets genomsnittliga längd.

Or. en

Ändringsförslag 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led iii (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Det eller de språk som förfarandet 
kommer att genomföras på.

Or. en

Ändringsförslag 216
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led -iv (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Huruvida resultatet av förfarandet är 
bindande eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led -iv (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Förfarandets genomsnittliga längd.

Or. en

Ändringsförslag 218
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led v (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) De grunder på vilka det alternativa 
tvistlösningsorganet får vägra att 
behandla en viss tvist.

Or. en

Ändringsförslag 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led v (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Huruvida resultatet av förfarandet är 
bindande eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led 2c – led vi (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) De grunder på vilka det alternativa 
tvistlösningsorganet får vägra att 
behandla en viss tvist i enlighet med 
artikel 5.4 och 5.5 i direktiv…./…/EU
[Office of Publications please insert 
number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG].

Or. en

Ändringsförslag 221
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En uppmaning till konsumenten att 
välja ett eller flera alternativa 
tvistlösningsorgan från förteckningen, 
med information om att konsumenten inte 
är skyldig att göra ett sådant val.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En uppmaning till konsumenten att 
välja ett eller flera alternativa 
tvistlösningsorgan från förteckningen, 
med information om att konsumenten inte 
är skyldig att göra ett sådant val.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 223
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En uppmaning till näringsidkaren att 
välja ett eller flera alternativa 
tvistlösningsorgan från förteckningen, om 
inget av organen på förteckningen är ett 
organ som näringsidkaren åtagit sig att 
använda sig av i enlighet med artikel 10.1 
i direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG].

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En uppmaning till näringsidkaren att 
välja ett eller flera alternativa 
tvistlösningsorgan från förteckningen, om 
inget av organen på förteckningen är ett 
organ som näringsidkaren åtagit sig att 
använda sig av i enlighet med artikel 10.1 
i direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 225
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Information om att om konsumenten 
väljer ett alternativt tvistlösningsorgan 
som näringsidkaren åtagit sig att använda 
sig av i enlighet med artikel 10.1 i direktiv 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG], kommer 
plattformen att automatiskt 
vidarebefordra klagomålet till det organet.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Information om att om konsumenten 
väljer ett alternativt tvistlösningsorgan 
som näringsidkaren åtagit sig att använda 
sig av i enlighet med artikel 10.1 i direktiv 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG], kommer 
plattformen att automatiskt 
vidarebefordra klagomålet till det organet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det meddelande som avses i punkt 2 
ska innehålla följande uppgifter om 
respektive organ:

utgår

a) Organets avgifter, i förekommande fall.
b) Det eller de språk som förfarandet 
kommer att genomföras på.
c) Förfarandets ungefärliga längd.
d) Behovet av parternas eller deras 
ombuds fysiska närvaro, i förekommande 
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fall.
e) Huruvida resultatet av förfarandet är 
bindande eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 228
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det meddelande som avses i punkt 2 
ska innehålla följande uppgifter om 
respektive organ:

3. Efter det att plattformen har tagit emot 
de uppgifter som avses i punkt 2 b från 
näringsidkaren, ska den meddela följande 
uppgifter till konsumenten på det språk 
som klagomålet är skrivet på:

Or. en

Ändringsförslag 229
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Organets avgifter, i förekommande fall. a) Information om att parterna måste 
enas om ett behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan för att klagomålet ska 
kunna vidarebefordras till det organet.

Or. en

Ändringsförslag 230
Ashley Fox
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det eller de språk som förfarandet 
kommer att genomföras på.

b) Information om att plattformen, om 
konsumenten väljer ett alternativt
tvistlösningsorgan som näringsidkaren är 
förpliktigad att använda sig av, åtagit sig 
att använda eller är villig att använda, 
automatiskt kommer att vidarebefordra 
klagomålet till det organet.

Or. en

Ändringsförslag 231
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Förfarandets ungefärliga längd. c) Information om att klagomålet inte 
kommer att behandlas vidare om parterna 
inte kan enas om ett behörigt 
tvistlösningsorgan eller om inget behörigt 
tvistlösningsorgan kan fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 232
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 - led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 233
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 234
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Information om att klagomålet inte 
kommer att behandlas vidare om parterna 
inte kan enas om ett behörigt 
tvistlösningsorgan eller om inget behörigt
tvistlösningsorgan kan fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 235
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) En uppmaning till konsumenten att 
inom sju dagar efter mottagandet välja det 
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behöriga tvistlösningsorgan eller, i 
förekommande fall, ett av de behöriga 
tvistlösningsorgan som näringsidkaren 
har angett enligt punkt 2 b, med 
angivande av att det inte föreligger någon 
skyldighet för konsumenten att göra ett 
sådant val.

Or. en

Ändringsförslag 236
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Information om att klagomålet, om 
konsumenten gör ett val, automatiskt 
kommer att vidarebefordras till det 
alternativa tvistlösningsorgan som 
parterna har valt.

Or. en

Ändringsförslag 237
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Huruvida resultatet av förfarandet är 
bindande eller inte.

e) Det alternativa tvistlösningsorgan eller, 
i förekommande fall, de alternativa 
tvistlösningsorgan som näringsidkaren 
har angett i enlighet med punkt 2 b, 
inbegripet följande uppgifter om detta 
eller dessa organ:

Or. en



PE489.696v01-00 80/97 AM\903360SV.doc

SV

Ändringsförslag 238
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led e – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Namn och webbplatsadress till det 
alternativa tvistlösningsorganet.

Or. en

Ändringsförslag 239
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led e – led ii (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Det eller de språk som förfarandet 
kommer att genomföras på.

Or. en

Ändringsförslag 240
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led e – led iii (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Förfarandets genomsnittliga längd.

Or. en
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Ändringsförslag 241
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led e – led – iv (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Huruvida resultatet av förfarandet är 
bindande eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 242
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led e – led v (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) De grunder på vilka det alternativa 
tvistlösningsorganet får vägra att 
behandla en viss tvist .

Or. en

Ändringsförslag 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Efter det att plattformen har tagit 
emot de uppgifter som anges i punkt 2 
från den svarande parten ska den utan 
dröjsmål meddela följande uppgifter till 
den klagande parten på ett lättförståeligt 
sätt och på det språk som klagomålet är 
skrivet på:
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a) Information om att parterna måste 
enas om ett behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan för att klagomålet ska 
kunna vidarebefordras till det organet.
b) Information om att plattformen, om 
konsumenten som svarande part har valt 
ett alternativt tvistlösningsorgan som 
näringsidkaren är förpliktigad att 
använda sig av, åtagit sig att använda 
eller är villig att använda, automatiskt har 
vidarebefordrat klagomålet till det 
organet.
c) Information om att klagomålet inte 
kommer att behandlas vidare om parterna 
inte kan enas om ett behörigt 
tvistlösningsorgan eller om inget behörigt 
tvistlösningsorgan kan fastställas.
d) Det behöriga tvistlösningsorgan eller, i 
förekommande fall, de behöriga 
tvistlösningsorgan som den svarande 
parten har valt i enlighet med punkt 2, 
inbegripet följande uppgifter om detta 
eller dessa organ:
i) Det alternativa tvistlösningsorganets 
namn och webbadress.
ii) Kostnaderna för förfarandet, i 
förekommande fall.
iii) Det eller de språk som förfarandet 
kommer att genomföras på.
iv) Förfarandets genomsnittliga längd.
v) Huruvida resultatet av förfarandet är 
bindande eller inte.
vi) De grunder på vilka det alternativa 
tvistlösningsorganet får vägra att 
behandla en viss tvist i enlighet med 
artikel 5.4 och 5.5 i direktivet.
e) En uppmaning till den klagande parten 
att, inom sju dagar efter mottagandet av 
meddelandet, godkänna det alternativa 
tvistlösningsorgan som den svarande 
parten har valt enligt punkt 2, med 
angivande av att det inte föreligger någon 
skyldighet för konsumenten att göra ett 
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sådant val.
f) Information om att plattformen, om den 
klagande parten väljer ett behörigt 
alternativt tvistlösningsorgan enligt 
bestämmelserna i denna artikel, 
automatiskt ska vidarebefordra 
klagomålet till det organet.
g) Namn på och kontaktuppgifter till 
kontaktpunkten för tvistlösning online där 
konsumenten är bosatt och där 
näringsidkaren är etablerad samt en 
kortfattad beskrivning av de uppgifter som 
anges i artikel 6.2 a, b och d.

Or. en

Ändringsförslag 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om den klagande parten väljer ett 
behörigt alternativt tvistlösningsorgan 
enligt bestämmelserna i denna artikel, ska
plattformen automatiskt vidarebefordra 
klagomålet till det organet.

Or. en

Ändringsförslag 245
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om parterna inte svarar plattformen
eller inte kan enas om ett behörigt 

4. Efter det att plattformen har tagit emot 
de uppgifter som avses i punkt 3 e från 
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alternativt tvistlösningsorgan, ska 
klagomålet inte behandlas vidare. 
Konsumenten ska underrättas om 
möjligheten att kontakta en kontaktperson 
för information om andra möjligheter till 
rättelse.

konsumenten, ska den automatiskt 
vidarebefordra klagomålet till det 
alternativa tvistlösningsorgan som 
parterna har valt.

Or. en

Ändringsförslag 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om parterna inte svarar plattformen eller 
inte kan enas om ett behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan, ska klagomålet inte 
behandlas vidare. Konsumenten ska 
underrättas om möjligheten att kontakta 
en kontaktperson för information om 
andra möjligheter till rättelse.

4. Om parterna inte svarar plattformen eller 
inte kan enas om ett behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan inom 20 dagar, ska 
klagomålet inte behandlas vidare.

Or. en

Ändringsförslag 247
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om konsumenten väljer ett alternativt 
tvistlösningsorgan som näringsidkaren 
åtagit sig att använda sig av i enlighet 
med artikel 10.1 i direktiv …/…/EU 
[Office of Publications please insert 
number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 

5. Om parterna inte svarar plattformen 
eller inte kan enas om ett behörigt
alternativt tvistlösningsorgan inom 30 
dagar, ska klagomålet inte behandlas 
vidare. Konsumenten ska underrättas om
möjligheten att kontakta en kontaktperson 
för allmän information om andra 
möjligheter till rättelse.
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förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG] eller om parterna i 
sina svar väljer samma alternativa 
tvistlösningsorgan ska plattformen 
automatiskt vidarebefordra klagomålet till 
det organet.

Or. en

Ändringsförslag 248
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om konsumenten väljer ett alternativt 
tvistlösningsorgan som näringsidkaren 
åtagit sig att använda sig av i enlighet med 
artikel 10.1 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
eller om parterna i sina svar väljer samma 
alternativa tvistlösningsorgan ska 
plattformen automatiskt vidarebefordra 
klagomålet till det organet.

5. Om konsumenten a) väljer ett alternativt 
tvistlösningsorgan som näringsidkaren 
åtagit sig att använda sig av i enlighet med 
artikel 10.1 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications please insert number of
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
eller b) parterna i sina svar väljer samma 
alternativa tvistlösningsorgan ska 
plattformen automatiskt vidarebefordra 
klagomålet till det organet inom sju 
kalenderdagar efter mottagandet av den 
klagande partens svar angående val av
alternativt tvistlösningsorgan.

Or. fr

Ändringsförslag 249
Ashley Fox
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om parterna enas om fler än ett 
alternativt tvistlösningsorgan ska 
konsumenten uppmanas att välja ett av de 
organen. Plattformen ska automatiskt 
vidarebefordra klagomålet till det organet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 250
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De alternativa tvistlösningsorgan till vilka 
ett klagomål har vidarebefordrats i enlighet 
med artikel 8 ska göra följande:

De alternativa tvistlösningsorgan till vilka 
ett klagomål har vidarebefordrats i enlighet 
med artikel 8 ska utan onödigt dröjsmål
skicka datumet för slutförandet och 
resultatet av förfarandet till plattformen.

Or. en

Motivering

Plattformen löser i sig inte tvister, den är beroende av befintliga alternativa 
tvistlösningsorgan. Därför bör tvister lösas enligt kraven i direktivet för alternativ 
tvistlösning, förfarande för tvister om gränsöverskridande köp kan inte lösas snabbare än 
andra tvister.

Ändringsförslag 251
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utan dröjsmål underrätta parterna om 
tvisten samt om sina förfaranderegler och 
avgifterna för lösning av tvisten i fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 252
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om parterna efter det att de 
underrättats om tvisten enas om att inleda 
ett förfarande inför organet, slutföra 
tvistlösningsförfarandet inom 30 dagar 
efter det att det inletts. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 253
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 9 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om parterna efter det att de underrättats 
om tvisten enas om att inleda ett förfarande 
inför organet, slutföra 
tvistlösningsförfarandet inom 30 dagar
efter det att det inletts. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

b) Om parterna efter det att de underrättats 
om tvisten enas om att inleda ett förfarande 
inför organet, slutföra 
tvistlösningsförfarandet inom 
90 kalenderdagar efter det att det inletts. 
Vid komplicerade tvister får organet 
förlänga denna frist.

Or. fr
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Ändringsförslag 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om parterna efter det att de 
underrättats om tvisten enas om att inleda 
ett förfarande inför organet, slutföra 
tvistlösningsförfarandet inom 30 dagar 
efter det att det inletts. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

utgår

Or. en

Motivering

Deadline ska vara samma oavsett om klagomålet initierats direkt till det alternativa 
tvistlösningsorganet eller genom plattformen. Därför ska en enskild deadline i 
plattformsförslaget raderas vilket skulle innebära att deadline i artikel 8 (d) i direktivet om 
alternativ tvistlösning också skulle vara tillämplig på klagomål som skickats av plattformen.

Ändringsförslag 255
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om parterna efter det att de underrättats 
om tvisten enas om att inleda ett förfarande 
inför organet, slutföra 
tvistlösningsförfarandet inom 30 dagar
efter det att det inletts. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

b) Om parterna efter det att de underrättats 
om tvisten enas om att inleda ett förfarande 
inför organet, normalt slutföra 
tvistlösningsförfarandet inom en tidsram 
på 90 kalenderdagar efter det att det 
alternativa tvistlösningsorganet officiellt 
inlett förfarandet. Vid komplicerade eller 
tekniska tvister får organet förlänga denna 
frist för att garantera tvistlösning av hög 
kvalitet.

Or. en
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Ändringsförslag 256
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utan dröjsmål meddela plattformen 
följande uppgifter:

utgår

i) Det datum då tvisten mottogs och 
sakfrågan.
ii) Det datum då parterna underrättades 
om tvisten.
iii) Det datum då förfarandet avslutades 
och resultatet av det.

Or. en

Ändringsförslag 257
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillgång till uppgifter, inklusive 
personuppgifter, som rör en tvist och som 
lagrats i den databas som avses i artikel 10 
ska endast medges det alternativa 
tvistlösningsorgan till vilket tvisten 
vidarebefordrats i enlighet med artikel 8 
för de ändamål som avses i artikel 9. 
Tillgång till dessa uppgifter ska även 
medges kontaktpersonerna för de ändamål 
som avses i artikel 6.3.

1. Tillgång till uppgifter, inklusive 
personuppgifter, som rör en tvist och som 
lagrats i den databas som avses i artikel 10 
ska endast medges det alternativa 
tvistlösningsorgan till vilket tvisten 
vidarebefordrats i enlighet med artikel 8 
för de ändamål som avses i artikel 9. 
Tillgång till dessa uppgifter ska även 
medges kontaktpersonerna för de ändamål 
som avses i artikel 6.2 och 6.3.

Or. fr
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Ändringsförslag 258
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska förse parterna i ett 
alternativt tvistlösningsförfarande med en 
handledning som innehåller tydlig och 
specifik information om behandlingen av 
deras personuppgifter i plattformen för 
tvistlösning online i enlighet med 
artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 
45/2001 och i de nationella lagar som 
antagits enligt artiklarna 10 och 11 i 
direktiv 95/46/EG samt om deras 
rättigheter i detta sammanhang.

Or. fr

Ändringsförslag 259
Ildikó Gáll-Pelcz 

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kontaktpersoner för tvistlösning online 
och de alternativa tvistlösningsorganen
ska omfattas av tystnadsplikt eller andra 
likvärdiga sekretessförbindelser som 
föreskrivs i nationell lagstiftning.

1. Kontaktpersoner för tvistlösning online 
ska omfattas av tystnadsplikt eller andra 
likvärdiga sekretessförbindelser som 
föreskrivs i lagstiftningen i den 
medlemsstat där kontaktpunkten finns.

De alternativa tvistlösningsorganen ska 
omfattas av tystnadsplikt eller andra 
likvärdiga sekretessregler som föreskrivs i 
lagstiftningen i den medlemsstat där de är 
baserade.

Or. hu
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Ändringsförslag 260
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsidkare som är etablerade i 
unionen och som ägnar sig åt
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online
ska informera konsumenterna om 
plattformen och om sin e-postadress. 
Informationen ska göras tillgänglig på ett
enkelt, direkt, väl synligt och beständigt
sätt på näringsidkarnas webbplatser och, 
om erbjudandet görs per e-post eller genom 
ett annat textmeddelande som sänds på 
elektronisk väg, i det meddelandet. 
Informationen ska omfatta en elektronisk 
länk till plattformens webbplats.
Näringsidkarna ska också informera 
konsumenterna om plattformen när de
lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman.

1. Näringsidkare som är etablerade i 
unionen och som ägnar sig åt 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online
och som är skyldiga att använda ett 
alternativt tvistlösningsorgan enligt 
nationell lagstiftning eller som åtar sig att 
använda ett alternativt tvistlösningsorgan 
eller alternativa tvistlösningsorgan ska på 
sina webbplatser informera konsumenterna 
om att plattformen finns och
tillhandahålla en elektronisk länk till dess 
webbplats. Informationen ska anges på ett
tydligt, lättförståeligt och lättillgängligt
sätt på näringsidkarnas webbplatser och, 
om erbjudandet görs per e-post eller genom 
ett annat textmeddelande som sänds på 
elektronisk väg, i det meddelandet. 
Informationen ska omfatta en elektronisk 
länk till plattformens webbplats. Sådana 
näringsidkare ska också informera 
konsumenterna om plattformen som svar 
på ett konsumentklagomål när
konsumenterna lämnar in ett klagomål till 
en näringsidkare, ett system för hantering 
av konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman.

Or. en

Ändringsförslag 261
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsidkare som är etablerade i 
unionen och som ägnar sig åt 
gränsöverskridande försäljning av varor
eller tillhandahållande av tjänster online 
ska informera konsumenterna om
plattformen och om sin e-postadress.
Informationen ska göras tillgänglig på ett 
enkelt, direkt, väl synligt och beständigt 
sätt på näringsidkarnas webbplatser och, 
om erbjudandet görs per e-post eller 
genom ett annat textmeddelande som 
sänds på elektronisk väg, i det 
meddelandet. Informationen ska omfatta 
en elektronisk länk till plattformens 
webbplats. Näringsidkarna ska också 
informera konsumenterna om plattformen 
när de lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman.

1. Näringsidkare som är etablerade i 
unionen och som ingår köpeavtal eller
tjänsteavtal online ska informera 
konsumenterna om sin e-postadress. Om 
näringsidkaren är förpliktigad eller åtar 
sig att använda alternativa 
tvistlösningsorgan för att lösa 
gränsöverskridande tvister med 
konsumenter, ska han även informera 
konsumenten om att plattformen finns.

Informationen ska anges på ett tydligt och 
lättförståeligt sätt. Informationen ska 
omfatta en elektronisk länk till 
plattformens webbplats. Sådana 
näringsidkare ska också informera 
konsumenterna om plattformen när de 
lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman.

Or. en

Ändringsförslag 262
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1



AM\903360SV.doc 93/97 PE489.696v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsidkare som är etablerade i 
unionen och som ägnar sig åt
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
ska informera konsumenterna om 
plattformen och om sin e-postadress. 
Informationen ska göras tillgänglig på ett
enkelt, direkt, väl synligt och beständigt
sätt på näringsidkarnas webbplatser och, 
om erbjudandet görs per e-post eller 
genom ett annat textmeddelande som 
sänds på elektronisk väg, i det 
meddelandet. Informationen ska omfatta 
en elektronisk länk till plattformens 
webbplats. Näringsidkarna ska också 
informera konsumenterna om plattformen 
när de lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman.

1. Näringsidkare som är etablerade i 
unionen och som ägnar sig åt försäljning av 
varor eller tillhandahållande av tjänster 
online ska informera konsumenterna om 
plattformen och om sin e-postadress. 
Informationen ska anges på ett tydligt och 
lättförståeligt sätt. Informationen ska 
omfatta en elektronisk länk till 
plattformens webbplats. Näringsidkarna 
ska också informera konsumenterna om 
plattformen när de lämnar in ett klagomål 
till en näringsidkare, ett system för 
hantering av konsumentklagomål som 
drivs av näringsidkaren eller en 
företagsombudsman.

Or. en

Ändringsförslag 263
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsidkare som är etablerade i 
unionen och som ägnar sig åt 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
ska informera konsumenterna om 
plattformen och om sin e-postadress. 
Informationen ska göras tillgänglig på ett 
enkelt, direkt, väl synligt och beständigt 
sätt på näringsidkarnas webbplatser och, 
om erbjudandet görs per e-post eller genom 
ett annat textmeddelande som sänds på 

1. Näringsidkare som är etablerade i 
unionen och som ägnar sig åt 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online
och som har åtagit sig att använda 
alternativ tvistlösning ska informera 
konsumenterna om plattformen. 
Informationen ska göras tillgänglig på ett 
enkelt, direkt, väl synligt och beständigt 
sätt på näringsidkarnas webbplatser och, 
om erbjudandet görs per e-post eller genom 
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elektronisk väg, i det meddelandet. 
Informationen ska omfatta en elektronisk 
länk till plattformens webbplats. 
Näringsidkarna ska också informera 
konsumenterna om plattformen när de 
lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman.

ett annat textmeddelande som sänds på 
elektronisk väg, i det meddelandet. 
Informationen ska omfatta en elektronisk 
länk till plattformens webbplats. 
Näringsidkarna ska också informera 
konsumenterna om plattformen när de 
lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman.

Or. en

Motivering

Kommissionens plattformsförslag i artikel 13, punkt 1, anges skyldigheten för näringsidkare 
att informera konsumenter om plattformen även i de fall då näringsidkaren inte har åtagit sig 
att använda alternativ tvistlösning. Dessutom så måste näringsidkare som har förbundigt sig 
till alternativ tvistlösning informera konsumenten om det, så att alla konsumenter lätt kan 
söka näringsidkare som ger sina konsumenter tillgång till alternativ tvistlösning ifall av 
tvister som ger sina konsumenter tillgång till alternativ tvistlösning ifall av tvister. Det är 
lämpligt att dessa informationskrav endast gäller de näringsidkare som frivilligt har 
förbundigt sig till ett alternativt tvistlösningsorgan. ngsidkare som frivilligt har förbundigt sig 
till ett alternativt tvistlösningsorgan. På så sätt blir denna artikel i linje med del 11 i 
plattformsbilagan.

Ändringsförslag 264
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska etablera och 
upprätthålla en hjälptelefon om alternativ 
tvistlösning och tvistlösning online, som 
ska finnas tillgänglig i alla medlemsstater 
och lämna information och eventuell 
nödvändig hjälp i att skicka klagomål.

Or. en
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Ändringsförslag 265
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bestämmelserna i punkt 1 påverkar inte 
tillämpningen av artikel 10 i direktiv 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 
2009/22/EG] beträffande näringsidkares 
information till konsumenter om de 
alternativa tvistlösningsförfaranden som 
näringsidkarna omfattas av och om 
huruvida de åtar sig att använda sig av 
alternativa tvistlösningsförfaranden för att 
lösa tvister med konsumenter.

2. Bestämmelserna i punkt 1 påverkar inte 
tillämpningen av artikel 10 i direktiv 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 
2009/22/EG] beträffande näringsidkares 
information till konsumenter om det
alternativa tvistlösningsorganet eller 
alternativa tvistlösningsorgan som 
näringsidkarna omfattas av och om 
huruvida de åtar sig att använda sig av 
dessa alternativa tvistlösningsorgan för att 
lösa tvister med konsumenter.

Or. en

Motivering

Det skulle vilseleda konsumenter om ett företag som är ovilligt att använda ett alternativt
tvistlösningsorgan lämnar information om plattformen. Det hjälper också att hänvisa till
alternativa tvistlösningsorgan i motsats till alternativa tvistlösningsförfaranden för att få 
texten att stämma med den i direktivet för alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Påföljder

Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
påföljder vid överträdelse av denna



PE489.696v01-00 96/97 AM\903360SV.doc

SV

förordning och vidta alla åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att de tillämpas. 
Påföljderna bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. hu

Ändringsförslag 267
Ashley Fox

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den klagande partens namn och adress 
samt i förekommande fall e-postadress och 
webbadress.

1. Konsumentens namn och adress samt i 
förekommande fall e-postadress och 
webbadress.

Or. en

Ändringsförslag 268
Ashley Fox

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Huruvida den klagande parten är 
konsument eller näringsidkare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 269
Ashley Fox

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3´. Den svarande partens namn och adress 
samt i förekommande fall e-postadress och 
webbadress.

3. Näringsidkarens namn och adress samt i 
förekommande fall e-postadress och 
webbadress.

Or. en

Ändringsförslag 270
Ashley Fox

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.  Huruvida den svarande parten är 
konsument eller näringsidkare.

utgår

Or. en


