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FÖRSLAG

Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd föreslår för utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott införliva följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag 
angående alternativ tvistlösning för konsumenttvister (Alternative Dispute Resolution, 
ADR) inom unionen före slutet av 2011, och betonar att det är viktigt att detta förslag 
antas skyndsamt.

2. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att uppmuntra till alternativa sätt för att 
lösa tvister snabbt, effektivt, och till låg kostnad, vilket gör det möjligt att upprätta 
affärsrelationer av hög kvalitet.

3. Europaparlamentet anser liksom kommissionen att adekvata möjligheter att erhålla 
skadestånd på den inre marknaden kräver att man enkelt kan utnyttja ADR, men även att 
det finns ett effektivt system för kollektiv talan, eftersom dessa två förutsättningar
kompletterar varandra. 

4. Europaparlamentet insisterar på nödvändigheten av att kunna garantera europeiska 
konsumenter tillträde till ADR-system för inhemska tvister, men även för 
gränsöverskridande tvister, vilket även täcker e-handel, som växer kraftigt inom unionen.

5. Europaparlamentet erinrar om att det är nödvändigt att åtgärda aktuella brister rörande 
ADR-systemens geografiska täckning i Europa, och beklagar de omfattande 
sektorsspecifika brister som består inom flertalet medlemsstater, eftersom en 
sektorspecifik täckning gör det möjligt för aktörerna att lära känna
funktionsmekanismerna inom sektorerna. 

6. Europaparlamentet föreslår att man utarbetar en europeisk stadga innehållande följande 
riktlinjer som ska iakttas av de ADR-system som inrättats i Europa:

– Oberoende, opartiskhet och mångfald: Vid utnämning av professionella medlare måste 
risken att intressekonflikter uppstår undvikas; opartiska bestämmelser kan med fördel 
grunda sig på principen om ett jämbördigt deltagande från konsumentorganisationer och 
organisationer som företräder företag.

– Behörighet: De ansvariga sakkunniga måste ha den förmåga, utbildning och erfarenhet 
som krävs för att utföra det arbete som befattningen innebär. Parlamentet föreslår att ett 
kvalitetscertifikat utfärdas av ISO 9001-certifierade organisationer för att identifiera
professionell medling och säkerställa stringensen i metodologin.

– Effektivitet och snabbhet: De professionella medlarna måste förfoga över tillräckliga 
medel (anpassade personella, materiella och finansiella resurser) och vara i stånd att iaktta 
en kort ledtid mellan anhängiggörandet och beslutsfattandet.

– Likvärdighet mellan konsumenter och yrkesmänniskor i fråga om information, 
begreppsbildning och förfarande, och kontradiktoriskt, det vill säga att varje part har 
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möjlighet att framföra sin synpunkt, och få kännedom om ståndpunkter och fakta som 
framförs av den andra parten.

– Kostnadsfrihet: Problematiken med kostnaderna för ADR måste regleras i syfte att 
säkerställa att det är attraktivt för parterna att använda ADR-systemet; ett system som är 
helt gratis för konsumenten måste övervägas.

– Frihet och utomrättslig tvistprövning: De alternativa tvistlösningarna (ADR) måste vara 
av frivillig art, grundade på respekt för parternas fria val under hela processen, och ge dem 
möjlighet att när som helst reglera sitt tvistemål inför domstol. ADR-systemet får inte 
heller i något fall vara en första obligatorisk instans innan talan väcks, och beslutet som 
härrör från de alternativa tvistlösningarna får inte vara bindande, såvida inte parterna har 
informerats om det på förhand, och uttryckligen accepterat det.

– Proportionalitet i förfaranden, beslut och kostnader, i syfte att undvika att deras effekt
inte överstiger föremålet för, och insatsen i, tvisten; för att små och medelstora företag 
(SMF) ska ha likvärdig fördel av att använda ADR-systemet, måste kostnaderna som bärs 
anpassas till företagets storlek.

– Transparens: Utöver att ställa allmän relevant information till förfogande 
(tvistemålstyper, regler för anhängiggörande, villkor för beslutsfattande m.m.), ska varje 
person som agerar som medlare vara skyldig att publicera en årsrapport.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att studera själva formuleringen
”utomrättslig tvistlösning för att reglera tvister med avseende på transaktioner och 
affärspraxis inom EU”, en formulering som är svårförståelig med hänsyn till en effektiv
kommunikation. Parlamentet rekommenderar att begreppet förenklas, för att markera 
fördelen med en sådan procedur i jämförelse med att genomgå en rättslig process, och att 
klargöra det faktum att denna typ av talan bara gäller för konsumenttvister; parlamentet
föreslår "utomrättslig lösning av konsumenttvister", "lösning av konsumenttvister i godo" 
eller "medling för konsumtionstvister";

8. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att för gränsöverskridande 
konsumenttvister föreskriva en struktur för samordning för att förenkla tillträde till, och 
samordning av, nationella ADR-system. Parlamentet uppmanar även utskottet att inrätta 
ett gemensamt europeiskt kontor och/eller ett gemensamt telefonnummer för att underlätta 
medborgarnas tillträde till ADR-system som finns i deras medlemsstat, eller andra 
medlemsstater, och att förse dem med tydliga instruktioner angående hur de ska användas;

9. Europaparlamentet föreslår att kommissionen skapar en flerspråkig europeisk 
internetportal för medling, där varje konsument ska kunna ställa frågor och informera sig 
om handlingssätt för medling, konsekvenserna därav, och om sina rättigheter och 
skyldigheter;

10. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att konsumenten är medveten om att 
ADR existerar innan en konsumenttvist uppstår. Parlamentet föreslår att denna 
information förmedlas i ett föregående skede genom att den inkluderas i alla 
kontraktsmässiga handlingar, tillsammans med kontaktuppgifter och villkor, för de 
yrkesmän som använder dem, för att anhängiggöra dessa ADR-system; 
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11. Europaparlamentet föreslår att handelskammare, liksom andra professionella 
organisationer, är skyldiga att informera företag om ADR-systemens existens, den 
potentiella nyttan av att använda ADR-systemen, i synnerhet med avseende på deras 
möjligheter att förebygga rättsliga tvister genom att ingripa i ett tidigt skede, och även 
bilden som förmedlas av företaget, och slutligen, den möjlighet som de ger att återupprätta 
affärsrelationer mellan parterna, i motsats till en skiljedom, eller ett domstolsbeslut;

12. Europaparlamentet rekommenderar, som ett möjligt incitament för företagen, att det på 
europeisk nivå inrättas en kvalitetsmärkning kopplad till medling av konsumenttvister, 
vilken skulle åtföljas av riktlinjer som anger de bästa förfarandena. 


