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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 
2009/22/EY muuttamisesta (ADR-direktiivi)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0793),

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

– ottaa huomioon Alankomaiden parlamentin ylähuoneen ja Saksan liittoneuvoston 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 
mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 28. maaliskuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) SEUT-sopimuksen 26 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat 
käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen 
vapaa liikkuvuus. Jotta kuluttajat voisivat 
luottaa sisämarkkinoihin ja saada niistä 
hyötyä, heillä on oltava käytettävissään 
yksinkertainen ja edullinen tapa ratkaista 
riita-asioita, jotka liittyvät tavaroiden 
myyntiin tai palvelujen tarjoamiseen.
Tämä koskee sekä perinteisiä että verkon 
kautta tapahtuvia liiketoimia ja etenkin 
tapauksia, joissa kuluttaja tekee ostoksia 
valtioiden rajojen yli.

(2) SEUT-sopimuksen 26 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat 
käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen 
vapaa liikkuvuus. Sisämarkkinoiden olisi 
tarjottava kuluttajille lisäarvoa paremman 
laadun, suuremman valikoiman ja 
kohtuullisten hintojen muodossa ja 
asettamalla tavaroille ja palveluille 
korkeita turvallisuusvaatimuksia, jotka 
edistävät kuluttajansuojan korkeaa tasoa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi ne konkreettiset hyödyt, jotka sisämarkkinoiden olisi 
tarjottava kuluttajille.

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sisämarkkinoiden sirpaloituminen 
heikentää unionin kilpailukykyä, kasvua 
ja työllisyyttä. Sisämarkkinoiden 
asianmukaisen toiminnan suorien ja 
epäsuorien esteiden poistaminen sekä 
kansalaisten luottamuksen lisääminen on 
olennaisen tärkeää sisämarkkinoiden 
toteuttamisen kannalta.

Or. en
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Perustelu

Sisämarkkinoiden pitäisi muodostaa kansalliset rajat ylittävä alue, jolla kansalaiset ja 
yritykset voivat liikkua ja käyttää oikeuksiaan, mutta sisämarkkinoiden sirpaleisuus aiheuttaa 
kansalaisia turhauttavia puutteita.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Jäljellä olevat esteet ja puutteet, 
kuten tiedon vähyys, vaihtoehtoisten 
riidanratkaisujärjestelmien 
maantieteellisen ja alakohtaisen 
kehityksen epätasaisuus sekä sääntelyn 
hajanaisuus ja koordinoimattomuus 
estävät kuluttajaa tekemästä erityisesti 
rajat ylittäviä ostoksia luottavaisin mielin. 
Elinkeinonharjoittajat pidättäytyvät 
samasta syystä käymästä kauppaa rajojen 
yli, mikä asettaa heidät heikompaan 
kilpailuasemaan verrattuna niiden 
jäsenvaltioiden elinkeinonharjoittajiin, 
joissa kyseisiä menettelyjä voidaan 
soveltaa.

Or. en

Perustelu

Sisämarkkinoiden merkittävät lainsäädännölliset sekä täytäntöönpanoon ja tiedottamiseen 
liittyvät puutteet johtavat siihen, että markkinoihin sisältyvät mahdollisuudet jäävät 
hyödyntämättä täysimääräisesti. Erityisesti se seikka, että vaihtoehtoista riidanratkaisua on 
kehitetty niin hajanaisesti, tarkoittaa, että on toteutettava Euroopan tason toimia, jotta 
varmistetaan, että laadukkaat vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ovat yhtäläisesti 
kaikkien kuluttajien hyödynnettävissä.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Tavaroiden myyntiin tai palveluiden 
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tarjoamiseen liittyvien kotimaisten tai 
rajat ylittävien kiistojen ratkaisemiseen 
tarkoitettujen yksinkertaisten, 
tehokkaiden, tarkoituksenmukaisten ja 
edullisten keinojen käyttömahdollisuuden 
takaamisen pitäisi olla kuluttajien edun 
mukaista ja lisätä siten heidän 
luottamustaan markkinoihin. Tämä 
mahdollisuus koskee sekä perinteisiä että 
verkon kautta tapahtuvia liiketoimia ja 
etenkin tapauksia, joissa kuluttaja tekee 
ostoksia valtioiden rajojen yli.

Or. en

Perustelu

Kansalaisten luottamuksen lisääminen siihen, että he voivat hakea muutosta kaikkialla 
unionissa, saisi heidät osallistumaan laajemmin markkinoihin, mikä laajentaisi heille tarjolla 
olevaa tuotevalikoimaa ja edistäisi talouskasvua.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu tarjoaa 
yksinkertaisen, nopean ja edullisen 
tuomioistuimen ulkopuolisen ratkaisun 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin 
riita-asioihin. Vaihtoehtoista 
riidanratkaisua ei kuitenkaan ole vielä 
kehitetty riittävästi ja johdonmukaisesti
kaikissa jäsenvaltioissa. On valitettavaa, 
että huolimatta komission 30 päivänä 
maaliskuuta 1998 antamasta 
suosituksesta 98/257/EY1 tuomioistuinten 
ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin 
elimiin sovellettavista periaatteista ja 
4 päivänä huhtikuuta 2001 antamasta 
suosituksesta 2001/310/EY2

kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia 
tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä 
koskevista periaatteista vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun välineitä ei ole otettu 
asianmukaisesti käyttöön eivätkä ne toimi 
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tyydyttävästi unionin kaikilla 
maantieteellisillä alueilla tai 
liiketoiminta-aloilla. Kuluttajat ja 
elinkeinonharjoittajat eivät edelleenkään 
tunne olemassa olevia 
muutoksenhakukeinoja, ja vain pieni osa 
kansalaisista tietää, miten vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle toimitetaan valitus.

_____________
1 EYVL L 115, 17.4.1998.
2 EYVL L 109, 19.4.2001, s. 56.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) ADR-menettelyjen hajanainen 
kattavuus, laatu ja tunnettuus 
jäsenvaltioissa edellyttää unionin tason 
toimia. Tällä direktiivillä olisi otettava 
käyttöön ADR-elimiin sovellettavat 
laatuvaatimukset vahvistamalla unionin 
eri ADR-järjestelmien 
yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, jolla 
olisi taattava suojelun yhtäläinen taso ja 
yhtäläiset oikeudet kuluttajille niin 
kotimaisissa kuin rajat ylittävissä riita-
asioissa.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Jotta kuluttajat voivat hyödyntää 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
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mahdollisuudet, olisi vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisuun voitava turvautua 
kaikentyyppisissä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa kotimaisissa 
ja rajat ylittävissä riita-asioissa, ADR-
menettelyjen olisi vastattava 
yhdenmukaisia laadun 
vähimmäisvaatimuksia kaikkialla 
unionissa, ja kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien olisi oltava 
tietoisia kyseisistä menettelyistä. Rajat 
ylittävän kaupan ja henkilöliikenteen 
lisääntymisen vuoksi on tärkeää, että 
ADR-elimet käsittelevät myös rajat 
ylittäviä riitoja tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Kuten Euroopan parlamentti totesi 
25 päivänä lokakuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenettelyistä siviili-, 
kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa1

sekä 20 päivänä toukokuuta 2010 
antamassaan päätöslauselmassa 
kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta2, 
kansalaiset huomioon ottavia 
sisämarkkinoita koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on 
ensisijaisesti kehitettävä yksinkertaisia, 
kohtuuhintaisia, tarkoituksenmukaisia ja 
helposti saatavilla olevia 
muutoksenhakujärjestelmiä. 
__________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0449.
2 EUVL C 161 E, 31.5.2011.
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Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti vaatinut lainsäädäntötoimia kuluttajien ADR-
menettelyjen saatavuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio esitti sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketissa vaihtoehtoista 
riidanratkaisua koskevaa lainsäädäntöä, 
johon sisältyy myös verkkokauppa, yhtenä 
osana kahdestatoista viputekijästä, joilla 
vauhditetaan kasvua ja lisätään luottamusta 
sisämarkkinoihin.

(4) Komissio esitti sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketissa vaihtoehtoista 
riidanratkaisua koskevaa lainsäädäntöä, 
johon sisältyy myös verkkokauppa, yhtenä 
osana kahdestatoista viputekijästä, joilla 
vauhditetaan kasvua, lisätään luottamusta 
sisämarkkinoihin ja edistytään 
sisämarkkinoiden toteuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppa-neuvosto kehotti 
parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään 
vuoden 2012 loppuun mennessä 
ensimmäisen joukon 
prioriteettitoimenpiteitä, joilla 
sisämarkkinoille saadaan uutta pontta.

(5) Eurooppa-neuvosto kehotti 
parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään 
vuoden 2012 loppuun mennessä 
ensimmäisen joukon 
prioriteettitoimenpiteitä, joilla 
sisämarkkinoille saadaan uutta pontta.
Neuvosto on painottanut sähköisen 
kaupan merkitystä ja ollut yhtä mieltä 
siitä, että kuluttajien ADR-menettelyiden 
pitäisi tarjota edullinen, yksinkertainen ja 
nopea muutoksenhakukeino niin 
kuluttajille kuin elinkeinonharjoittajille. 
Tällaisten menettelyiden menestyksekäs 
täytäntöönpano edellyttää kestävää 
poliittista sitoutumista ja tukea kaikilta 
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toimijoilta heikentämättä tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
ADR-elinten päätöksenteon 
kohtuuhintaisuutta, avoimuutta, 
joustavuutta, nopeutta ja laatua.

Or. en

Perustelu

ADR:n mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää komission, parlamentin ja neuvoston 
tinkimätöntä sitoutumista ja vastuunkantoa. Etenkin jäsenvaltioiden on valvottava, että 
direktiivi pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ottaen huomioon verkkokaupan 
kasvavan merkityksen ja erityisesti rajat 
ylittävän kaupan keskeisen aseman 
unionin taloudellisessa toiminnassa hyvin 
toimiva ADR-järjestelmä ja 
asianmukaisesti integroitu 
verkkovälitteinen 
riidanratkaisujärjestelmä verkkokaupan 
sopimusriitoja varten ovat välttämättömiä 
sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin 
sisältyvän, kuluttajien sisämarkkinoita 
kohtaan tunteman luottamuksen 
lisäämistä koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Verkkokaupasta on tullut merkittävä taloudellisen toiminnan tukipylväs EU:ssa, mutta monet 
kuluttajat ja kauppiaat epäröivät ostaa ja myydä verkossa, koska he pelkäävät, että 
riitatapauksessa he eivät voi turvautua muutoksenhakuun.

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 b) Tässä direktiivissä ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa * 
**   kuluttajariitojen verkkovälitteisestä 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-
asetus) on kyse kahdesta toisiinsa 
liittyvästä ja toisiaan täydentävästä 
ehdotuksesta. ODR-foorumi on väline, 
jonka pitäisi tarjota keskitetty asiointipiste 
kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille, 
jotka haluavat ratkaista tuomioistuimen 
ulkopuolella verkkokauppaa koskevia 
riita-asioita, ja jonka toimintaa tukee 
mahdollisuus turvautua laadukkaisiin 
ADR-elimiin kaikkialla unionissa. ODR-
foorumin asianmukaisen toiminnan 
pitäisi olla mahdollista vain, mikäli 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun kattavuus 
on aukoton.
_____________

* Virallinen lehti: lisätään viitenumero.
**Virallinen lehti: lisätään säädöksen 
antamispäivä.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Hyvin toimivan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun kehittäminen Euroopan 
unionissa on tarpeen kuluttajien 
luottamuksen lisäämiseksi 
sisämarkkinoihin, myös sähköisen 
kaupankäynnin alalla, ja rajat ylittävään ja 
verkkokauppaan sisältyvien 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. 
Kehittämisessä olisi käytettävä perustana 
jäsenvaltioiden nykyisiä ADR-menettelyjä 
ja noudatettava niiden oikeudellisia 
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perinteitä. Niin nykyisiä kuin vasta 
perustettuja ja hyvin toimivia 
riidanratkaisuelimiä, jotka noudattavat 
tässä direktiivissä vahvistettuja laadun 
vähimmäisvaatimuksia, olisi kutsuttava 
"ADR-elimiksi".

Or. en

Perustelu

Yhtäläisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi voivat tässä direktiivissä annetun 
määritelmän mukaiset ADR-elimet olla joko vasta perustettuja tai jo olemassa olevia 
riidanratkaisuelimiä, jotka on mukautettu vastaamaan tämän direktiivin vaatimuksia.

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien elinkeinonharjoittajia vastaan 
aloittamiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen niin verkossa kuin sen 
ulkopuolella kaikilla talouden sektoreilla.
Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien aloittamiin riita-
asioihin tai esittämiin valituksiin 
kuluttajia kohtaan eikä 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta tällä direktiivillä ei pitäisi 
estää jäsenvaltioita hyväksymästä tai 
pitämästä voimassa säännöksiä, jotka 
koskevat menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajien kuluttajia vastaan käynnistämät tapaukset olisi jätettävä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, sillä elinkeinonharjoittajilla on jo riittävästi keinoja 
kyseisten riitojen selvittämiseksi.
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Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat sopimusriidat voidaan toimittaa 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
joka noudattaa tässä direktiivissä
asetettuja laatuvaatimuksia. Jäsenvaltiot 
voivat myös täyttää tämän velvollisuuden 
kehittämällä olemassa olevia hyvin 
toimivia ADR-elimiä ja mukauttamalla
tarvittaessa niiden soveltamisalaa
vastaamaan tämän direktiivin säännöksiä
tai säätämällä uusien vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten perustamisesta. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi velvoittaa 
jäsenvaltioita perustamaan erillistä ADR-
elintä kullekin vähittäiskaupan sektorille.
Jäsenvaltioiden pitäisi säätää sellaisen 
toissijaisesti toimivaltaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön perustamisesta, joka 
käsittelee riita-asioita, joiden 
ratkaisemiseen mikään tietty elin ei ole 
toimivaltainen.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien kuulumista toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen soveltamisalaan. 
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
tällaisten ylikansallisten ja 
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yleiseurooppalaisten 
riidanratkaisujärjestelmien kehittämistä, 
joissa eri jäsenvaltioissa toimivat 
elinkeinonharjoittajat kuuluvat samaan 
ADR-järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioita pitämästä yllä tai ottamasta 
käyttöön ADR-menettelyjä, joilla 
käsitellään yhtä aikaa samanlaisia tai 
samantyyppisiä riitoja 
elinkeinonharjoittajan ja useamman 
kuluttajan välillä. Tällaisia menettelyjä 
voidaan pitää alustavana askelena 
kehitettäessä kollektiivisia ADR-
menettelyjä unionissa. Tehokkaan 
kollektiivisen muutoksenhaun 
järjestelmän ja mahdollisuuden turvautua 
helposti vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käyttöön olisi 
täydennettävä toisiaan eivätkä nämä kaksi 
menettelyä saisi sulkea toisiaan pois. 

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Luottamuksellisuus ja yksityisyyden 
suojelu olisi varmistettava ADR-
menettelyn kaikissa vaiheissa. 
Esimerkkinä toimivien lopullisten 
päätösten julkistaminen pitäisi kuitenkin 
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sallia edellyttäen, että kaikki 
luottamuksellisuutta koskevat 
oikeudelliset velvoitteet täytetään.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisella riidanratkaisulla olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan parantamaan 
alalla sovellettuja hyviä käytäntöjä julkistamalla erityisen merkittäviä riitoja koskevia 
"esimerkkipäätöksiä", jolloin edistetään kuluttajien oikeuksia koskevien tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista tietyillä aloilla.

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että ADR-elimet ratkaisevat riitoja 
oikeudenmukaisesti, 
tarkoituksenmukaisesti ja niin kuluttajan 
kuin elinkeinonharjoittajan kannalta 
oikeasuhteisesti ja tehden päätöksensä 
valitukseen liittyviä olosuhteita koskevan 
riippumattoman arvioinnin perusteella ja 
ottaen osapuolten oikeudet 
asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

Ollakseen uskottavia ja kansalaisten ja elinkeinonharjoittajien luottamuksen arvoisia on 
ADR-elinten luotava vaikutelma siitä, että ne ratkaisevat riitoja oikeudenmukaisesti ja 
riippumattomasti.

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 c) ADR-elinten riippumattomuus ja 
rehellisyys ovat olennaisen tärkeitä, jotta 
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unionin kansalaiset voivat luottaa siihen, 
että ADR-menettelyt johtavat heidän 
kannaltaan oikeudenmukaiseen ja 
riippumattomaan lopputulokseen. 
Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavan henkilön tai kollegiaalisen 
elimen pitäisi olla riippumaton kaikista 
tahoista, joiden etuihin tulos voi 
vaikuttaa, ja kyseisellä henkilöllä tai 
elimellä ei saisi olla eturistiriitaa, joka 
voisi estää oikeudenmukaisen, 
puolueettoman ja riippumattoman 
päätöksen tekemisen. 

Or. en

Perustelu

On keskeisen tärkeää, että kuluttajat luottavat siihen, että ADR-elimet ovat ehdottoman 
riippumattomia ja riidan osapuolten vaikutusvallan ulkopuolella. Siksi on erittäin tärkeää, 
että riippumattomuuden periaate sisällytetään tähän direktiiviin.

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on. Näin 
ollen sellaisia menettelyjä, joissa 
riidanratkaisusta vastaava henkilö on 
elinkeinonharjoittajan palveluksessa tai 
saa muuntyyppisiä korvauksia 
yksinomaan elinkeinonharjoittajalta, ei 
saisi pitää tässä direktiivissä 
tarkoitettuina ADR-menettelyinä ja ne 
olisi siksi jätettävä direktiivin 
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soveltamisalan ulkopuolelle. Tällä 
direktiivillä ei kuitenkaan pitäisi olla 
vaikutusta elinkeinonharjoittajien 
järjestöjen mahdollisuuteen rahoittaa 
ADR-elintä.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
pitäisi olla helposti käytettävissä ja 
avoimia. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten ja -menettelyjen 
avoimuuden varmistamiseksi osapuolten 
olisi saatava tarvitsemansa selkeät ja 
saatavilla olevat tiedot, joita he tarvitsevat 
voidakseen tehdä perustellun päätöksen 
ennen menettelyyn sitoutumista.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Hyvin toimivan ADR-elimen olisi 
ratkaistava verkon kautta käsiteltävät ja 
perinteiset riitamenettelyt nopeasti 90 
kalenteripäivän kuluessa laskettuna 
hetkestä, jolloin ADR-elin käynnistää 
virallisesti menettelyn. Mikäli kyse on 
teknisestä tai hyvin monimutkaisesta 
riidasta, ADR-elin voi tarvita enemmän 
aikaa voidakseen tarkastella tapauksen 
kaikkia näkökohtia tasapuolisesti ja ADR-
elimelle pitäisi sallia, että se pidentää 
harkintansa mukaan 90 päivän 
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määräaikaa taatakseen laadukkaan 
riidanratkaisun.

Or. en

Perustelu

ADR-elinten tarkoituksena on tarjota  nopea, epävirallinen ja edullinen vaihtoehto 
tuomioistuimille. Vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa on siksi ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimiin, jotta varmistetaan, että riita ratkaistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 90 
kalenteripäivän kuluessa; määräaikaa voidaan pidentää asianmukaisin perustein.

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
maksuttomia. Mikäli kustannuksia 
hinnoitellaan, niiden olisi oltava 
kohtuulliset, oikeasuhteiset ja 
vaatimattomat, jotta varmistetaan, että 
ADR-menettelyt ovat helppokäyttöisiä, 
houkuttelevia ja edullisia kuluttajille.

Or. en

Perustelu

Jotta ADR-menettelyt muodostavat helppokäyttöisen vaihtoehdon tuomioistuinkäsittelylle, 
niiden olisi oltava pääsääntöisesti maksuttomia kuluttajille. Mikäli ne kuitenkin ovat 
maksullisia, olisi perittyjen maksujen oltava todenmukaisesti ja oikeasuhteisesti 
vaatimattomia.

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen olisi oltava 
oikeudenmukaisia niin, että riidan 
osapuolille ilmoitetaan kaikista heidän 

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

oikeuksistaan ja menettelyn puitteissa 
tekemiensä valintojen seurauksista.
Kummankin osapuolen olisi myös voitava 
esittää tietonsa ja todistusaineistonsa 
olematta fyysisesti paikalla.

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja oikeus 
puolueettomaan tuomioistuimeen ovat 
perusoikeuksia, joista määrätään 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklassa. Vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä ei siksi pitäisi 
suunnitella niin, että ne korvaisivat 
tuomioistuinmenettelyt, eikä niillä pitäisi 
poistaa kuluttajilta tai 
elinkeinonharjoittajilta niiden oikeutta 
viedä asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
Minkään tässä direktiivissä ei pitäisi estää 
osapuolia käyttämästä oikeuttaan saattaa 
asia tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisen valitusten 
osoittamista ADR-elimelle koskevan 
sopimuksen ei pitäisi sitoa kuluttajaa, 
mikäli se on tehty ennen riidan syntymistä 
ja mikäli se poistaa kuluttajalta oikeuden 
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nostaa kanne tuomioistuimessa riidan 
ratkaisemiseksi. Mikäli kyse on ADR-
elimistä, jotka voivat määrätä ratkaisuja, 
ratkaisujen pitäisi olla osapuolia sitovia 
ainoastaan siinä tapauksessa, että niille 
on ilmoitettu ratkaisun sitova luonne 
etukäteen ja ne ovat hyväksyneet tämän 
nimenomaisesti.

Or. en

Perustelu

ADR-menettelyt eivät saa estää kansalaisia käyttämästä oikeuttaan kääntyä tuomioistuinten 
puoleen. Vapauden periaatteella varmistetaan, että ADR-menettelyt eivät vaikuta kyseiseen 
oikeuteen.

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Mikäli kyse on ADR-menettelyistä, 
joilla voidaan määrätä sitovia ratkaisuja, 
kuluttajille pitäisi taata vähintään sama 
suojelun taso, joka on vahvistettu sen 
jäsenvaltion, jossa ADR-elin on 
perustettu, lainsäädännön mukaisesti 
sovelletuissa pakollisissa säännöksissä. 
Rajat ylittävissä riita-asioissa ADR-elimen 
määräämä ratkaisu ei saisi johtaa siihen, 
että kuluttaja jää ilman sen jäsenvaltion, 
jossa kuluttajan tavanomainen 
asuinpaikka sijaitsee, lainsäädännössä 
säädettyä pakollista suojaa.

Or. en

Perustelu

Laillisuusperiaatetta on sovellettava tapauksissa, joissa ratkaisu määrätään osapuolille, jotta 
varmistetaan, että kansalaiset eivät jää ilman lainsäädännön mukaista pakollista suojaa.
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Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 d) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että ADR-menettelyn aikana tapahtuva 
määrä- tai vanhentumisaikojen 
umpeutuminen ei estä ADR-menettelyn 
soveltamiseen päätyneitä osapuolia 
käyttämästä myöhemmin oikeuttaan 
jättää asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
Lakisääteisten määrä- tai 
vanhentumisaikojen soveltaminen olisi 
näin ollen keskeytettävä ADR-menettelyn 
keston ajaksi.

Or. en

Perustelu

ADR-menettelyjä hyödyntäviä kuluttajia ei saisi estää panemasta vireille samaa riitaa 
koskevaa oikeudenkäyntiä sen perusteella, että määrä- tai vanhentumisaika on mennyt 
umpeen ADR-menettelyn ollessa kesken.

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 e) Jotta ADR-elimet voivat toimia 
kestävästi ja tehokkaasti, niiden olisi 
saatava riittävästi rahoitusta tehtäviensä 
hoitamista varten. Niiden rahoitus voi olla 
joko julkista tai yksityistä tai näiden 
yhdistelmä.

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 f kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(21 f) Komission olisi mahdollisuuksien 
mukaan osoitettava kuluttajaohjelmasta 
2014–2020 tarvittavat varat uusien elinten 
perustamisen sekä välittäjien ja muun 
tukihenkilöstön koulutuksen 
rahoittamiseksi ja tietojen ja avun 
antamiseksi muun muassa kuluttajille. 
Olemassa olevat resurssit ja yhteyspisteet 
olisi järjestettävä tehokkaammin 
kansalaisten tiedonsaannin 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Komission olisi tuleva kuluttajaohjelma 2014–2020 huomioon ottaen osoitettava tämän 
direktiivin täytäntöönpanoon sekä unionin kattavan ADR-järjestelmän perustamiseen 
tarvittavat varat.

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Riitatilanteessa on tarpeen, että 
kuluttaja löytää nopeasti ne vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet, jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään hänen 
valitustaan, ja tietää, osallistuuko kyseinen 
elinkeinonharjoittaja vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle toimitetun valituksen 
käsittelyyn. Tämän vuoksi
elinkeinonharjoittajien olisi annettava 
tällaiset tiedot tärkeimmissä kaupallisissa 
asiakirjoissaan ja verkkosivustollaan, jos 
sellainen on. Tällä velvollisuudella ei 
rajoiteta kuluttajien oikeuksista 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 
1 kohdan t alakohdan, 7 artiklan 
1 kohdan ja 8 artiklan soveltamista. 

(22) Riitatilanteessa on tarpeen, että 
kuluttaja löytää nopeasti ne vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet, jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään hänen 
valitustaan, ja tietää, osallistuuko kyseinen 
elinkeinonharjoittaja vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle toimitetun valituksen 
käsittelyyn. ADR-elinten käyttöön 
sitoutuneiden elinkeinonharjoittajien olisi
ilmoitettava kuluttajille sen ADR-elimen 
tai niiden ADR-elinten osoite tai 
verkkosivusto, jonka tai joiden piiriin 
heidän riita-asiansa kuuluu. Tieto olisi 
ilmoitettava selkeästi ja ymmärrettävästi 
sekä helposti ja pysyvästi saatavilla 
olevalla tavalla elimen verkkosivustolla,
jos sellainen on, sekä
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen 
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Direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 
1 kohdan t alakohdassa säädetään 
etäsopimusten ja muualla kuin
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten osalta, että 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle mahdollisuudesta käyttää 
elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjä ja tavat, joilla 
kuluttaja voi käyttää niitä, ennen kuin 
sopimus sitoo kuluttajaa. Direktiivin 
2011/83/EU 7 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, että muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyn sopimuksen tapauksessa nämä 
tiedot on toimitettava paperilla tai
kuluttajan suostumuksella muulla 
pysyvällä välineellä.

tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen 
yleisissä ehdoissa tai muissa asiaan 
liittyvissä asiakirjoissa, kuten sopimuksen 
tekoa edeltävissä asiakirjoissa, laskuissa 
ja kuiteissa.

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Edellisessä johdanto-osan 
kappaleessa tarkoitetulla 
tiedotusvelvollisuudella ei rajoiteta 
kuluttajien oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU1 6 artiklan 1 kohdan 
t alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan ja 
8 artiklan soveltamista. Kyseisen 
direktiivin 6 artiklan 1 kohdan 
t alakohdassa säädetään etäsopimusten ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta, 
että elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle mahdollisuudesta käyttää 
elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjä ja tavoista, joilla 
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kuluttaja voi käyttää niitä, ennen kuin 
sopimus sitoo kuluttajaa. Direktiivin 
2011/83/EU 7 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, että muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyn sopimuksen tapauksessa nämä 
tiedot on toimitettava paperilla tai 
kuluttajan suostumuksella muulla 
pysyvällä välineellä.
______________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
harkintansa mukaan sallia, että ADR-
elimet ottavat käyttöön tai pitävät yllä 
niiden toiminnan tehokkuutta tai 
vaikuttavuutta lisääviä menettelysääntöjä, 
edellyttäen, että ne noudattavat tämän 
direktiivin säännöksiä. 

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
hyväksyä tai pitää voimassa kansallisia 
säännöksiä, joilla säädetään tällä 
direktiivillä yhdenmukaistettuja 
vähimmäisvaatimuksia korkeammista 
laatuvaatimuksista.
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Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 c) ADR-järjestelmiin kohdistuvien 
tarpeettomien taakkojen keventämiseksi 
olisi kaikkien sidosryhmien rohkaistava 
kuluttajia pyrkimään pääsemään 
sopuratkaisuun riidassaan 
elinkeinonharjoittajan kanssa ennen kuin 
he jättävät valituksen ADR-elimelle tai 
nostavat kanteen tuomioistuimessa. 
Yksittäisten yritysten omilla 
valitusjärjestelmillä voidaan ratkaista 
valituksia tehokkaasti ja ehkäistä riitojen 
kärjistyminen myöhemmässä vaiheessa. 

Or. en

Perustelu

Kaikkien sidosryhmien olisi rohkaistava kuluttajia ottamaan vapaaehtoisesti yhteyttä 
elinkeinonharjoittajaan ja hyödyntämään tämän omaa valitusjärjestelmää hierarkkisen 
järjestelmän ensimmäisenä askeleena. Tämä saattaa johtaa riidan nopeaan ratkaisemiseen, 
ja mikäli molempia tyydyttävään lopputulokseen päästään, voidaan välttää tarve siirtää asia 
ADR-elimen käsiteltäväksi.

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 d) Jäsenvaltioiden olisi kutsuttava 
kuluttajajärjestöjen ja liike-elämän 
järjestöjen edustajia osallistumaan ADR-
järjestelmän perustamiseen sekä 
järjestelmän hallintoon erityisesti 
puolueettomuuden ja riippumattomuuden 
periaatteen huomioon ottamiseksi.
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Or. en

Perustelu

Kuluttaja- ja liike-elämän järjestöjen osallistuminen vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
kehittämiseen ja hallintoon lisää järjestelmän uskottavuutta niin kuluttajien kuin 
elinkeinonharjoittajien silmissä ja edistää puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskevien 
kriteereiden täyttymistä.

Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(26) Komission, vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten ja kuluttajansuojaa 
koskevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten välisen tiiviin yhteistyön 
pitäisi parantaa unionin asiaa koskevan 
lainsäädännön tehokasta soveltamista.
Komission olisi edistettävä jäsenvaltioiden 
ja ADR-elinten välistä hallinnollista 
yhteistyötä järjestämällä säännöllisesti 
kokouksia eri sidosryhmien kanssa 
parhaiden käytäntöjen ja teknisen 
asiantuntemuksen vaihtamiseksi ADR-
elinten välillä ja ADR-järjestelmien 
toimintaan mahdollisesti liittyvien 
ongelmien käsittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sen varmistamiseksi, että ADR-elimet 
toimivat moitteettomasti ja tehokkaasti, 
niitä pitäisi seurata tiiviisti. Komission ja 
tämän direktiivin mukaisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi julkaistava ja 

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

joiden tehtävänä on seurata ja valvoa
kyseisiä elimiä tiiviisti. Komission ja 
tämän direktiivin mukaisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi julkaistava ja 
päivitettävä luettelo tämän direktiivin 
mukaisista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä. Myös muiden 
tahojen, kuten vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, kuluttajajärjestöjen, 
elinkeinonharjoittajien järjestöjen ja 
Euroopan kuluttajakeskusten verkoston, 
olisi julkaistava tämä luettelo. Lisäksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
julkaistava säännöllisesti raportteja ADR-
elinten kehittymisestä ja toiminnasta 
jäsenvaltioissaan. Komissio seuraa 
kyseistä kehittymistä ja toimintaa ja arvioi 
sitä säännöllisesti. Vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten olisi ilmoitettava 
toimivaltaisille viranomaisille tiedot, 
joiden perusteella raportit olisi laadittava. 
Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä 
toimittamaan nämä tiedot yhdenmukaisen 
menetelmän käyttämisestä 
kuluttajavalitusten ja kuluttajatiedustelujen 
luokittelussa ja ilmoittamisessa annetun 
komission suosituksen 2010/304/EU 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Myöntämällä eurooppalainen 
laatumerkki ADR-elimille voitaisiin lisätä 
Euroopan kansalaisten luottamusta ADR-
järjestelmän laatuun erityisesti rajat 
ylittävien kauppojen osalta. Helposti 
tunnistettavan eurooppalaisen 
laatumerkin pitäisi taata kuluttajille, että 
asianomainen ADR-elin noudattaa tässä 
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direktiivissä vahvistettuja 
laatuvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 b) Tämän direktiivin tehokkaan ja 
koordinoidun täytäntöönpanon 
varmistamiseksi komission olisi Euroopan 
parlamenttia, neuvostoa ja asianomaisia 
sidosryhmiä kuultuaan laadittava 
laatuvaatimuksia koskevat suuntaviivat, 
joiden tarkoituksena on parantaa ADR-
elinten yleistä tehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

Tällä direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoiden toimintaa ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttamista varmistamalla, että
kuluttajat voivat vapaaehtoisesti toimittaa
elinkeinonharjoittajiin kohdistuvat riita-
asiansa nopeita, avoimia, tehokkaita ja 
oikeudenmukaisia vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä tarjoavien 
puolueettomien, avointen ja 
riippumattomien ADR-elinten 
käsiteltäväksi.

Or. en
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Perustelu

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun saatavuudella pyritään yleisesti ottaen korjaamaan 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä epätasapainoa ja tarjoamaan kuluttajalle keino, 
jonka avulla tämä voi yrittää saada valituksensa selvitettyä tavalla, joka on nopeampi ja 
edullisempi kuin tuomioistuinmenettely. Koska kyse on kuluttajalähtöisestä aloitteesta, olisi 
ehdotettujen ADR-järjestelmien oltava ainoastaan kuluttajien käytettävissä, sillä 
elinkeinonharjoittajilla on jo riittävästi (oikeus)keinoja oikeuksiensa käyttämiseen ja 
varmistaakseen oikeuksiensa noudattamisen.

Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojan korkean tason saavuttamiseksi on tärkeää, että ehdotettua direktiiviä 
sovelletaan niin rajat ylittäviin kuin kotimaisiin riita-asioihin. Mikäli sen soveltamisala 
rajoittuisi rajat ylittäviin tapauksiin, jäsenvaltioiden väliset vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyiden olemassaoloa, laatua ja tunnettuutta koskevat erot jäisivät 
edelleen voimaan kaikkien kotimaisten riitojen osalta.

Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
elinkeinonharjoittajan palveluksessa tai 
saavat tältä yksinomaisesti palkkaa.

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) menettelyihin, joita 
elinkeinonharjoittaja on käynnistänyt 
kuluttajaa vastaan.

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä 
koskevat yhdenmukaistetut 
vähimmäisvaatimukset sen 
varmistamiseksi, että kuluttajat voivat 
direktiivin täytäntöönpanon jälkeen 
turvautua laadukkaisiin, avoimiin, 
tehokkaisiin ja oikeudenmukaisiin 
muutoksenhakukeinoihin riippumatta 
asuinpaikastaan unionissa. Jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
SEUT-sopimuksen mukaisia tiukempia 
säännöksiä varmistaakseen 
kuluttajansuojan korkeamman tason.

Or. en
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Perustelu

On myös syytä panna merkille, että ehdotettu direktiivi on puitedirektiivi, joka pohjautuu 
jäsenvaltioissa jo voimassa oleviin ADR-järjestelmiin. Sillä on tarkoitus vahvistaa ADR-
elimiä ja ADR-menettelyjä koskevat laadun vähimmäisvaatimukset ja siten sen lähtökohtana 
on vähimmäisvaatimusten yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) "tavaran myynnillä" sopimusta, 
jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja 
siirtää tai sitoutuu siirtämään kuluttajalle 
tavaran omistusoikeuden ja kuluttaja 
maksaa tai sitoutuu maksamaan siitä 
hinnan, mukaan luettuna sopimukset, 
jotka koskevat sekä tavaroita että 
palveluita

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon 2 artiklan 1 kohdan direktiiviä sovelletaan riitoihin, jotka liittyvät tavaran 
myyntiin tai palvelun tarjoamiseen, ja siksi on tarpeen yksilöidä ne tavaroiden myyntiä 
koskevat sopimukset, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) "palvelun tarjoamisella" muuta 
sopimusta kuin tavaran myyntisopimusta, 
jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja 
suorittaa tai sitoutuu suorittamaan 
palvelun kuluttajalle ja kuluttaja maksaa 
tai sitoutuu maksamaan siitä hinnan

Or. en
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Perustelu

Ottaen huomioon 2 artiklan 1 kohdan, direktiiviä sovelletaan riitoihin, jotka liittyvät tavaran 
myyntiin tai palvelun tarjoamiseen, ja siksi on tarpeen yksilöidä ne palveluiden tarjoamista 
myyntiä koskevat sopimukset, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) "ADR-menettelyllä" 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
sopimusriitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuimen ulkopuolella tässä 
direktiivissä vahvistetut laatuvaatimukset 
täyttävän riidanratkaisuelimen 
välityksellä

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) "vaihtoehtoisella riidanratkaisuelimellä 
tai ADR-elimellä" kestävälle pohjalle 
perustettua elintä, joka pyrkii 
ratkaisemaan riitoja tuomioistuimen 
ulkopuolella ja joka täyttää tämän 
direktiivin II luvussa vahvistetut 
laatuvaatimukset ja joka on ilmoitettu 
komissiolle 17 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(f a) "toimivaltaisella viranomaisella" 
jäsenvaltion nimittämää kansallista, 
alueellista tai paikallista viranomaista, 
jonka erityisenä tehtävänä on panna 
täytäntöön kuluttajien etuja suojaava 
lainsäädäntö

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 15 artiklaan ehdotettujen muutosten edellyttämä selvennys.

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
kuluttajien mahdollisuuksia hyödyntää 
ADR-menettelyjä ja varmistettava, että
mikäli niin elinkeinonharjoittaja kuin 
kuluttaja siihen suostuvat , tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat riidat 
voidaan toimittaa ADR-elimille, jotka 
täyttävät tässä direktiivissä asetetut
laatuvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on varmistettava ja tehtävä kaikkensa edistääkseen sitä, että kuluttajat voivat 
käyttää helposti ADR-menettelyjä, jotta kuluttajat voivat nauttia korkeasta kuluttajansuojan 
tasosta.

Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(a) ADR-elimet pitävät yllä 
verkkosivustoa, joka tarjoaa osapuolille 
kaikki ADR-menettelyä koskevat 
tarpeelliset tiedot selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja joka tarjoaa 
kuluttajalle mahdollisuuden jättää valitus 
verkkovälitteisesti sähköpostitse tai jollain 
muulla asetuksessa (EU) N:o ... * 
määritetyllä sähköisellä tavalla
_____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
kuluttajariitojen verkkovälitteisestä 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (ODR-asetus) 
viitenumero

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ADR-elimet toimittavat pyynnöstä 
osapuolille edellä a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot pysyvällä välineellä;

Or. en

Perustelu

ADR-menettelyä koskevien tietojen on oltava helposti saatavilla asianmukaisissa 
formaateissa.

Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a b) ADR-elimet tarjoavat kuluttajille 
mahdollisuuden jättää valitus tarvittaessa 
kirjallisesti;

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) ADR-elimet avustavat tietojen 
sähköisessä vaihdossa osapuolten kesken

Or. en

Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. ADR-elimet eivät saa kieltäytyä 
käsittelemästä tiettyä riitaa sen 
perusteella, että kiista on tarpeeton tai 
kiusantekomielessä aiheutettu, tai sen 
perusteella, että toinen ADR-elin on jo 
aiemmin tarkastellut riitaa, 
perustelematta päätöstään 
asianmukaisesti osapuolille.

Or. en

Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltiot voivat asettaa kuluttajille 
valituksen jättämistä ADR-elimelle 
koskevan määräajan, joka ei saa olla 
lyhyempi kuin jäsenvaltion 
lainsäädännössä osapuolille mahdollisesti 
säädetty määräaika asian vireille 
panemiseksi tuomioistuimessa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat asettaa valituksen toimittamista ADR-menettelylle koskevia määräaikoja, 
jotta menettelyt vastaavat jäsenvaltion omaa oikeudellista järjestelmää ja jotta kuluttajien 
oikeuksia ei heikennetä.

Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-menettelyn aikana tapahtuva 
määrä- tai vanhentumisaikojen 
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umpeutuminen ei estä ADR-menettelyn 
soveltamiseen päätyneitä osapuolia 
käyttämästä myöhemmin oikeuttaan 
jättää asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
Määrä- tai vanhentumisaikojen 
soveltaminen on näin ollen keskeytettävä 
ADR-menettelyn keston ajaksi.

Or. en

Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Riippumattomuus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elinten organisaatiolla taataan 
niiden riippumattomuus osapuolten 
etujen suhteen sekä se, että niiden 
toiminta on avointa ja institutionaalisten 
varotoimenpiteiden mukaista.
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2. Kun päätös tehdään kollegiaalisesti, 
päätöksen teosta vastaavan kollegiaalisen 
elimen riippumattomuus on taattava 
varmistamalla kuluttajajärjestöjen ja 
elinkeinonharjoittajien järjestöjen 
yhtäläinen edustus tai noudattamalla 
3 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.
3. Kun päätöksen tekee 
ammattialajärjestön palveluksessa oleva 
tai sellaiselta palkkaa saava luonnollinen 
henkilö, tämän on täytettävä seuraavat 
vaatimukset, jotta varmistetaan kyseisen 
henkilön toiminnan riippumattomuus:
(i) hänet on nimittänyt kollegiaalinen 
elin, joka koostuu yhtä monesta 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
etuja puolustavan järjestön jäsenestä;
(ii) hänellä on toimikausi, joka on 
riittävän pitkä hänen toimintansa 
riippumattomuuden varmistamiseksi ja 
jonka aikana häntä ei voida erottaa ilman 
perusteltua syytä;
(iii) hän ei ota vastaan ohjeita 
elinkeinonharjoittajalta tai tämän 
edustajalta eikä hänellä ole hierarkkista 
tai toiminnallista yhteyttä riidan 
osapuoleen.
ADR-elimellä on lisäksi oltava 
käytettävissään asianmukainen budjetti, 
joka on erillinen ammattialajärjestön 
yleisestä budjetista.

Or. en

Perustelu

Riippumattomuuden periaate ei ole sama kuin puolueettomuuden periaate. Siksi on erittäin 
tärkeää, että riippumattomuuden periaate sisällytetään erikseen tähän direktiiviin. ADR-
elinten on täytettävä tietyt vaatimukset, jotta niiden riippumattomuus voidaan varmistaa.

Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimet asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja pyynnöstä pysyvällä 
välineellä seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

ADR-elinten on asetettava tietyt tiedot saataville ei ainoastaan verkkosivustoillaan vaan myös 
toimitiloissaan. Tietyissä tapauksissa elimellä ei ole toimitiloja, jotka ovat avoimia yleisölle. 
Siksi pitäisi riittää, että asiaan liittyvät tiedot asetetaan saatavilla pyynnöstä pysyvällä 
välineellä.

Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tapauksen mukaan jäsenyys 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
verkostossa, joka edistää valtioiden rajat 
ylittävien riitojen ratkaisua

(c) jäsenyys mahdollisessa vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten verkostossa, joka 
edistää valtioiden rajat ylittävien riitojen 
ratkaisua

Or. en
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Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
arvioitu kesto

(j) vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
keskimääräinen kesto

Or. en

Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(k a) ADR-elinten päätösten 
täytäntöönpanokelpoisuus, mikäli se on 
tarpeen.

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toistuvat ongelmat, jotka johtivat
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin

(b) järjestelmällisesti ja usein toistuvat 
ongelmat, jotka johtavat kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, sekä suositukset, miten kyseiset 
ongelmat voidaan välttää tai ratkaista

Or. en

Perustelu

ADR-elimet ovat ainutlaatuisessa asemassa, kun ne voivat ei ainoastaan yksilöidä tietyllä 
alueella tai alalla järjestelmällisesti esiintyvät ongelmat, vaan myös ehdottaa ratkaisua 
niihin.

Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) merkittävien riitojen tuloksia 
koskevat "esimerkkipäätökset", joilla on 
tarkoitus parantaa elinkeinonharjoittajien 
toimintatapaa ja helpottaa tietojen ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisella riidanratkaisulla on vaikutettava markkinoihin laajemmin kuin pelkästään 
ratkaisemalla yksittäisiä riita-asioita. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi olisi ADR:llä 
pyrittävä nostamaan hyvien käytäntöjen tasoa alan keskuudessa julkaisemalla tiettyjä riitoja 
koskevia "esimerkkipäätöksiä".

Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(c) niiden riidanratkaisumenettelyjen 
osuus, jotka keskeytettiin, sekä 
keskeyttämiseen johtaneet syyt

Or. en

Perustelu

Niiden riidanratkaisumenettelyjen osuuden ilmoittaminen, jotka keskeytettiin ennen 
ratkaisuun pääsyä, ei riitä, ellei ADR-menettelyn keskeytymiseen johtaneita syitä julkisteta. 
ADR-menettelyn keskeyttäminen ei sitä paitsi tarkoita välttämättä sitä, että ratkaisua ei saatu 
aikaan.

Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tapauksen mukaan yhteistyö 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
verkostossa, joka edistää valtioiden rajat 
ylittävien riitojen ratkaisua.

(f) yhteistyö mahdollisessa vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten verkostossa, joka 
edistää valtioiden rajat ylittävien riitojen 
ratkaisua.

Or. en

Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely 
on käytettävissä ja saatavilla niin verkossa 
kuin sen ulkopuolella riippumatta siitä, 
missä osapuolet sijaitsevat

Or. en
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Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osapuolet voivat käyttää menettelyä 
joutumatta turvautumaan oikeudelliseen 
edustajaan; osapuolilla voi kuitenkin olla 
kolmas osapuoli edustajana tai avustajana 
menettelyn kaikissa vaiheissa

(b) osapuolet voivat käyttää menettelyä 
joutumatta turvautumaan oikeudelliseen 
edustajaan. Menettely ei saa vaikuttaa 
osapuolten oikeuteen saada 
riippumatonta neuvontaa tai käyttää 
kolmatta osapuolta edustajana tai 
avustajana menettelyn kaikissa vaiheissa

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi säilytettävä edustajan käytön periaate sisällyttämällä siihen selkeä 
maininta osapuolten mahdollisuuksista hakea riippumatonta neuvontaa tai pyytää kolmatta 
osapuolta edustajaksi.

Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) menettely on kuluttajille maksuton tai
kohtuuhintainen

(c) menettely on kuluttajille parhaassa 
tapauksessa maksuton tai muussa 
tapauksessa kuluttajilta peritään 
nimellinen korvaus

Or. en

Perustelu

ADR-elinten tarkoituksena on tarjota  nopea, epävirallinen ja edullinen vaihtoehto 
tuomioistuimille. Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen olisi siksi oltava maksuttomia. 
Mikäli näin ei kuitenkaan ole, olisi perittävien maksujen oltava käytännössä ja suhteellisesti 
laskettuna vaatimattomia, jotta varmistetaan, että kuluttajat käyttävät ADR-menettelyjä 
riittävästi ja että ne ovat asianmukaisesti saatavilla.

Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(d) riita-asiat ratkaistaan yleensä 
90 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun
ADR-elin käynnistää virallisesti 
menettelyn, mutta tietyissä riita-asioissa, 
erityisesti sellaisissa, jotka ovat 
luonteeltaan hyvin monimutkaisia tai 
teknisiä, asiasta vastaava henkilö tai 
kollegiaalinen elin voi pidentää
harkintansa mukaan 90 päivän
määräaikaa taatakseen laadukkaan 
riidanratkaisun

Or. en

Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
ADR-menettelyn

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

Or. en

Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) osapuolet saavat ADR-menettelyssä
ilmaista näkökantansa ja heille toimitetaan
toisen osapuolen esittämät väitteet, 
todisteet, asiakirjat ja tosiseikat, myös 
mahdolliset asiantuntijoiden antamat
lausunnot ja mielipiteet, ja he voivat 
esittää niitä koskevat huomionsa

Or. en
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Perustelu

Direktiivissä ei saisi sulkea ulkopuolelle kokonaan kirjallisesti tai sähköisesti toteutettuja 
menettelyjä vaatimalla, että osapuolten on "kuultava" väitteet.  Osapuolten on lisäksi voitava 
kommentoida toisen osapuolen esittämiä väitteitä ja tosiseikkoja, myös asiantuntijoiden 
lausuntoja ja mielipiteitä.

Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) ADR-menettelyn ratkaisu ilmoitetaan
molemmille osapuolille kirjallisesti tai 
pysyvällä välineellä, ja siinä ilmoitetaan, 
mihin ratkaisu perustuu.

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajalle tiedotetaan ennen 
ehdotetun ratkaisun hyväksymistä, että

(a) osapuolille tiedotetaan ennen ehdotetun 
ratkaisun hyväksymistä heidän voimassa 
olevan lainsäädännön mukaiset
oikeutensa ja että
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Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ii) ratkaisuehdotus voi olla eri kuin mihin 
lainsäädäntöä soveltava tuomioistuin olisi 
päätynyt

Or. en

Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iii) hänellä on oikeus hankkia puolueetonta 
neuvontaa ennen ratkaisuehdotuksen 
hyväksymistä, hylkäämistä tai 
noudattamista

Or. en
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Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Vapaus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elinten ratkaisut ovat osapuolia 
sitovia ainoastaan siinä tapauksessa, että 
niille on ilmoitettu ratkaisun sitova 
luonne etukäteen ja ne ovat hyväksyneet 
tämän nimenomaisesti.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan 
välinen valitusten osoittamista ADR-
elimelle koskeva sopimus ei sido 
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kuluttajaa, mikäli se on tehty ennen 
riidan syntymistä ja mikäli se poistaa 
kuluttajalta oikeuden nostaa kanne 
tuomioistuimessa riidan ratkaisemiseksi.

Or. en

Perustelu

On keskeisen tärkeää, että ADR-menettely ei estä kuluttajaa käyttämästä oikeuttaan turvautua 
tuomioistuimeen. Vapauden periaatteella varmistetaan, että ADR-menettelyt eivät vaikuta 
kyseiseen oikeuteen.

Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
Laillisuus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-menettelyissä, joissa pyritään 
ratkaisemaan riita määräämällä ratkaisu, 
määrätty ratkaisu ei johda siihen, että 
kuluttaja jää ilman sen jäsenvaltion, jossa 
ADR-elin on perustettu, lainsäädännössä 
säädettyä pakollista suojaa. Rajat 
ylittävissä riita-asioissa ADR-elimen 
määräämä ratkaisu ei saa johtaa siihen, 
että kuluttaja jää ilman sen jäsenvaltion, 
jossa kuluttajan asetuksen (EY) 
N:o 593/2008 6 artiklassa määritelty 
tavanomainen asuinpaikka sijaitsee, 
lainsäädännössä säädettyä pakollista 
suojaa.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa ei ole tärkeää laillisuuden periaatetta, jolla varmistetaan, että 
kuluttajat nauttivat aina asuinmaansa lakisääteisestä suojasta. Laillisuusperiaate on siksi 
otettava käyttöön niitä riitoja varten, joissa ratkaisu määrätään osapuolille, jotta 
varmistetaan, että kuluttajat eivät jää ilman lainsäädännön mukaista pakollista suojaa.
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Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
9 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 c artikla
Suuntaviivat

1. Komissio laatii Euroopan parlamenttia, 
neuvostoa ja asianomaisia sidosryhmiä 
kuultuaan tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevat ohjeet. 
Ohjeissa keskitytään erityisesti II luvussa 
vahvistettuihin laatuvaatimuksiin, ADR-
elinten yhteistyöhön rajat ylittävissä 
tapauksissa, ADR-elinten ja 13 ja 
14 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
viranomaisten väliseen yhteistyöhön sekä 
tämän direktiivin ja unionin muun 
lainsäädännön väliseen suhteeseen. 
Komissio laatii sen vuoksi ohjeet 
jäsenvaltioissa vakiintuneiden 
käytäntöjen, vapaaehtoisten 
käytännesääntöjen, laatuvaatimusten ja 
muiden asiaan liittyvien tietojen 
perusteella.
2. Komissio toimittaa ohjeet jäsenvaltioille 
ja julkistaa ne.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon tässä direktiivissä sovelletun vähimmäisvaatimusten yhdenmukaistamiseen 
pyrkivän lähestymistavan ja ADR-menettelyiden väliset erot jäsenvaltioiden keskuudessa 
komission on laadittava jäsenvaltioille lisäohjeet direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi 
ja selventämiseksi.

Tarkistus 92
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä helposti, suoraan, 

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

ymmärrettävästi ja helposti ja pysyvästi 
saatavilla olevalla tavalla 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, jos 
sillä on sellainen, elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välisen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen liittyvän 
sopimuksen yleisissä ehdoissa ja muissa 
asiaan liittyvissä asiakirjoissa, kuten 
sopimuksen tekoa edeltävissä 
asiakirjoissa, laskuissa ja kuiteissa.
Tiedoissa on täsmennettävä, miten 
asianomaisesta vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä ja sen käyttöä 
koskevista edellytyksistä saa lisätietoa.

Or. en

Perustelu

Tällaisten tietojen esittäminen kaikissa laskuissa ja kuiteissa ei aina ole käytännössä 
mahdollista mikroyrityksille ja pienille yrityksille.

Tarkistus 93
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kuluttajat saavat apua riita-asioissa, jotka 
liittyvät valtioiden rajat ylittävään 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjontaan. Tällaisen avun tarkoituksena 
on erityisesti auttaa kuluttajia käyttämään
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaa 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä, joka on 
toimivaltainen käsittelemään niiden 
valtioiden rajat ylittävää riita-asiaa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kun on kyse riita-asioista, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään tavaroiden 
myyntiin tai palvelujen tarjontaan, 
kuluttajat voivat saada apua käyttääkseen
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaa 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä, joka on 
toimivaltainen käsittelemään niiden 
valtioiden rajat ylittävää riita-asiaa.

Or. en

Tarkistus 94
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 kohdassa 
tarkoitetun tehtävän Euroopan 
kuluttajakeskusten verkostoon kuuluvalle 
keskukselle, kuluttajajärjestölle tai muulle 
elimelle.

2. Jäsenvaltioiden on annettava
1 kohdassa tarkoitettu tehtävä Euroopan 
kuluttajakeskusten verkostoon kuuluvalle 
keskukselle.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävissä riidoissa kuluttajia on avustettava hyödyntäen komission perustamaa 
virallista verkkoa, Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa.

Tarkistus 95
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet ja
Euroopan kuluttajakeskusten verkostoon 
kuuluvat keskukset ilmoittavat julkisesti 
verkkosivustollaan ja mahdollisuuksien 
mukaan toimitiloissaan pysyvällä 
välineellä luettelon 17 artiklan 3 artiklassa 
tarkoitetuista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä.

Or. en

Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on rohkaistava 
kuluttajajärjestöjä ja 
elinkeinonharjoittajia julkistamaan 
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verkkosivustollaan ja muilla tarpeellisiksi 
katsomillaan keinoilla luettelon 
17 artiklan 3 artiklassa tarkoitetuista 
vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä.

Or. en

Perustelu

Mukautus 11 ja 12 artiklaan.

Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä artikla ei vaikuta ammatti- ja 
liikesalaisuutta koskeviin säännöksiin, 
joita sovelletaan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin kansallisiin viranomaisiin. 

Or. en
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Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
sen alueelle perustetun ADR-elimen 
toiminnan ja kehittämisen seurannasta. 
Kukin jäsenvaltio voi nimetä useamman 
kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen; 
jäsenvaltion on siinä tapauksessa 
päätettävä, mikä kyseisistä toimivaltaisista 
viranomaisista toimii keskitetysti 
komissioon yhteyttä pitävänä toimistona. 
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
nimeämänsä toimivaltainen viranomainen 
tai tarvittaessa nimeämänsä toimivaltaiset 
viranomaiset sekä keskitetty 
yhteystoimisto komissiolle.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä on otettava huomioon mahdollisuus, että kussakin jäsenvaltiossa on enemmän 
kuin yksi toimivaltainen viranomainen. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on 
valtuutettava tietty toimivaltainen viranomainen toimimaan yhteystoimistona, joka koordinoi 
nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten ja komission välistä tiedonvaihtoa.

Tarkistus 100
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio laatii luettelon sille 1 kohdan 
mukaisesti ilmoitetuista toimivaltaisista 
viranomaisista, keskitetyt yhteystoimistot 
tarvittaessa mukaan luettuina, ja julkaisee 
sen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 101
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) lausunto, jossa yksilöidään ADR-
menettelyiden piiriin kuuluvat riita-
asiatyypit

Or. en

Tarkistus 102
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) lausunto niiden toimivallan 
vahvistamiseksi tarvittavista tekijöistä

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 103
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen 
itsearviointiin perustuva perusteltu 
lausunto siitä, voidaanko sitä pitää tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvana 
vaihtoehtoisena riidanratkaisuelimenä ja 
täyttääkö se II luvussa asetetut
vaatimukset.

(h) perusteltu lausunto siitä, voidaanko
elintä pitää tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvana vaihtoehtoisena 
riidanratkaisuelimenä ja täyttääkö se 
II luvussa asetetut laatuvaatimukset

Or. en
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Tarkistus 104
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet 
ilmoittavat toimivaltaiselle viranomaiselle 
vähintään kerran vuodessa seuraavat 
tiedot:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet 
ilmoittavat toimivaltaiselle viranomaiselle 
kahden vuoden välein seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 105
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) vaihtoehtoista riidanratkaisua riita-
asioihin kuluttajien kanssa käyttävien 
elinkeinonharjoittajien lukumäärä

Or. en

Tarkistus 106
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toistuvat ongelmat, jotka johtivat
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin

(f) järjestelmällisesti ja usein toistuvat 
ongelmat, jotka johtavat kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin

Or. en
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Tarkistus 107
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 108
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 109
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
arvioitava 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
saamiensa tietojen perusteella, voidaanko 
sille ilmoitettuja ADR-elimiä pitää tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
ADR-eliminä ja täyttävätkö ne II luvussa 
asetetut vaatimukset.

1. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on
arvioitava puolueettoman ja 
riippumattoman arvioinnin sekä 
16 artiklan 1 kohdan mukaisesti saamiensa 
tietojen perusteella, voidaanko sille 
ilmoitettuja ADR-elimiä pitää tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
ADR-eliminä ja täyttävätkö ne II luvussa 
asetetut laatuvaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 110
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
perusteella laadittava luettelo ADR-
elimistä, jotka täyttävät 1 kohdassa asetetut 
edellytykset.

Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
perusteella laadittava luettelo ADR-
elimistä, jotka täyttävät 1 kohdassa asetetut 
edellytykset. Toimivaltainen 
viranomainen ei saa kieltäytyä 
ilmoittamasta ja sisällyttämästä luetteloon 
ADR-elintä, mikäli se täyttää tässä 
direktiivissä vahvistetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 111
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) niiden toimivallan vahvistamiseksi 
tarvittavat tekijät

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 112
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kunkin ADR-elimen 
vastuualueeseen kuuluvat alat ja riita-
asiatyypit

Or. en
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Tarkistus 113
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tarve osapuolten tai niiden edustajien 
fyysiseen läsnäoloon ja

(e) tarve osapuolten tai niiden edustajien 
fyysiseen läsnäoloon, mukaan lukien 
ADR-elimen antama lausunto siitä, onko 
ADR-menettely suullinen vai kirjallinen, 
tai voidaanko menettely toteuttaa 
suullisesti tai kirjallisesti, ja

Or. en

Tarkistus 114
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kyseinen luettelo. 
Jos toimivaltaiselle viranomaiselle 
ilmoitetaan muutoksista 16 artiklan 
1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, 
luetteloa on päivitettävä välittömästi ja 
asiaa koskevat tiedot on ilmoitettava 
komissiolle.

Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle kyseinen luettelo. 
Jos toimivaltaiselle viranomaiselle 
ilmoitetaan muutoksista 16 artiklan 
1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, 
luetteloa on päivitettävä välittömästi ja 
asiaa koskevat tiedot on ilmoitettava 
komissiolle. Mikäli ADR-elin ei enää 
täytä tässä direktiivissä vahvistettuja 
vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen 
on poistettava se luettelosta.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että jäsenvaltiot rekisteröivät ja päivittävät säännöllisesti muuttuneet ADR-
elimiä koskevat tiedot.

Tarkistus 115
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli jäsenvaltio on nimennyt 
useamman kuin yhden toimivaltaisen 
viranomaisen, keskitetyn yhteystoimiston 
on ilmoitettava 2 kohdassa tarkoitettu 
luettelo sekä siihen tehdyt päivitykset 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisen taakan ja byrokratian välttämiseksi on olennaista, että mikäli jäsenvaltio on 
nimennyt useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, yhteystoimisto toimittaa 
luettelon ja sen päivitykset komissiolle.

Tarkistus 116
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio laatii sille 2 kohdan mukaisesti 
ilmoitetuista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä luettelon ja päivittää 
sitä, kun sille ilmoitetaan muutoksista 
2 kohdan kolmannen alakohdan toisen 
virkkeen mukaisesti. Komissio julkaisee 
tämän luettelon ja sen päivitykset ja 
toimittaa sen toimivaltaisille viranomaisille 
ja jäsenvaltioille.

3. Komissio laatii sille 2 kohdan mukaisesti 
ilmoitetuista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä luettelon ja päivittää 
sitä, kun sille ilmoitetaan muutoksista 
2 kohdan kolmannen alakohdan toisen 
virkkeen mukaisesti. Komissio julkaisee 
tämän luettelon ja sen päivitykset ja 
toimittaa sen toimivaltaisille viranomaisille 
ja jäsenvaltioille, kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien järjestöille sekä 
Euroopan kuluttajakeskusten verkostolle.

Or. en

Tarkistus 117
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission laatimalla luettelolla 
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julkistetuille ilmoitetuille ADR-elimille 
myönnetään helposti tunnistettava 
eurooppalainen laatumerkki, jolla taataan 
kuluttajille, että asianomainen ADR-elin 
täyttää tässä direktiivissä vahvistetut 
laatuvaatimukset. Mikäli ADR-elin 
poistetaan komission luettelosta, 
eurooppalainen laatumerkki ei enää ole 
voimassa.

Or. en

Perustelu

Epäilysten hälventämiseksi ja kuluttajien järjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen 
lisäämiseksi luodaan helposti tunnistettava eurooppalainen laatumerkki, jolla taataan, että 
ADR-elimet täyttävät tässä direktiivissä asetetut laatuvaatimukset. Laatumerkki olisi otettava 
välittömästi pois, mikäli tietty elin ei enää sisälly komission luetteloon.

Tarkistus 118
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava 3 kohdassa tarkoitettu 
vahvistettu luettelo vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä verkkosivustollaan 
sekä muilla tavoilla, joita se pitää 
aiheellisina.

4. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava 3 kohdassa tarkoitettu 
vahvistettu luettelo vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä verkkosivustollaan 
sekä tarvittaessa pysyvällä välineellä.

Or. en

Tarkistus 119
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

5. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava 31 päivään joulukuuta 2015 
mennessä sekä sen jälkeen kolmen
vuoden välein raportti vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten kehittämisestä ja 
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toiminnasta. Raportissa on erityisesti:

Or. en

Tarkistus 120
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yksilöitävä mahdolliset alat, joilla 
vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt 
eivät vielä käsittele tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia riita-asioita

(a) yksilöitävä mahdolliset alueet ja alat, 
joilla vaihtoehtoiset 
riidanratkaisumenettelyt eivät vielä 
käsittele tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia riita-asioita

Or. en

Tarkistus 121
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) annettava suosituksia siitä, miten 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
toimintaa voitaisiin tarvittaessa parantaa.

(d) annettava suosituksia siitä, miten 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
tarkoituksenmukaista ja tehokasta 
toimintaa voitaisiin tarvittaessa parantaa.

Or. en

Tarkistus 122
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Mikäli jäsenvaltio on nimennyt 
useamman kuin yhden toimivaltaisen 
viranomaisen, keskitetyn yhteystoimiston 
on julkaistava raportti. Raportin on 
sisällettävä kaikki asianomaisessa 
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jäsenvaltiossa perustetut ADR-elimet.

Or. en

Tarkistus 123
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle raportin tämän asetuksen 
soveltamisesta viimeistään ...* ja sen 
jälkeen neljän vuoden välein. Raportissa 
on käsiteltävä vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten kehittämistä ja 
käyttöä sekä direktiivin vaikutusta 
kuluttajiin ja elinkeinonharjoittajiin. 
Raporttiin liitetään tarvittaessa ehdotuksia 
direktiivin muuttamiseksi.

_____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto

Komissio pyrkii ehdotuksellaan kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua (ADR) 
koskevaksi direktiiviksi tarjoamaan yksinkertaisen, nopean ja edullisen keinon ratkaista 
tavaroiden myyntiin tai palveluiden tarjoamiseen Euroopan unionissa liittyviä ongelmia. 
Tämä direktiivi mahdollistaa täytäntöönpanonsa jälkeen sen, että EU:ssa asuvat kuluttajat 
voivat kääntyä laadukkaan ADR-elimen puoleen tavaran tai palvelun ostoon liittyvissä niin 
kotimaisissa kuin rajat ylittävissä ongelmissaan EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneen 
elinkeinonharjoittajan kanssa.

Tausta

Huolimatta sisämarkkinoiden käynnistymisen jälkeen kuluttajansuojaan tehdyistä 
parannuksista siinä on edelleen aukkoja, jotka vaikeuttavat kansalaisten ja etenkin kuluttajien 
ja pk-yritysten elämää. Kaikkien Euroopan kansalaisten olisi voitava liikkua ja käyttää 
oikeuksiaan, myös oikeuttaan ostaa tavaroita tai palveluja muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta, kaikkialla sisämarkkinoilla, kuten Euroopan 
parlamentti on todennut päätöslauselmassaan 25. lokakuuta 2011 vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenettelyistä siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa1 ja 
päätöslauselmassaan 20. toukokuuta 2010 kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta2 ja mihin myös sisämarkkinoiden toimenpidepaketilla 
pyrittiin.

Euroopan unioni on sitoutunut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan mukaisesti varmistamaan kuluttajansuojan korkean tason. SEUT-
sopimuksessa säädetään myös, että sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus. 

Komissio julkaisi ensimmäisen kuluttajien vaihtoehtoisia riidanratkaisujärjestelmiä koskevan 
suosituksensa 14 vuotta sitten. Kansallisella tasolla toteutetut toimet ovat kuitenkin 
osoittautuneet täysin riittämättömiksi, sillä monet kansalaiset eivät edelleenkään voi turvautua 
tehokkaaseen ADR-järjestelmään tietyllä alalla tai alueella. Euroopan tasolla on siksi 
toteutettava toimia vähimmäistason yhdenmukaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
kuluttajat voivat nauttia kaikkialla unionissa suojelun samasta korkeasta tasosta.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja sisämarkkinat

Riitojen ratkaisemiseen käytettävän yksinkertaisen, nopean ja edullisen keinon puuttuminen 
on monien kansalaisten mielestä sisämarkkinoiden este. Kuluttajien näiden ongelmien 
johdosta kärsimien tappioiden arvioidaan olevan suuruudeltaan 0,4 prosenttia EU:n BKT:stä, 
mutta ainoastaan 5 prosenttia kuluttajista vei tapauksensa ADR-elimen käsiteltäväksi vuonna 
2010, ja vain 9 prosenttia yrityksistä ilmoittaa koskaan käyttäneensä vaihtoehtoista 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0449.
2 EUVL C 161 E, 31.5.2011.
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riidanratkaisua. Kuluttajat käyvät kauppaa rajojen yli vain, jos he luottavat siihen, että he 
voivat hakea muutosta, mikäli heidän ostamiinsa tavaroihin tai palveluihin liittyy ongelmia. 
Myös elinkeinonharjoittajat ja erityisesti pk-yritykset epäröivät ryhtymästä liiketoimiin 
rajojen yli, koska ne ovat haluttomia asioimaan toisen jäsenvaltion oikeusjärjestelmän kanssa. 
Näin ollen on keskeisen tärkeää, että direktiivi kattaa rajat ylittävien riita-asioiden lisäksi 
myös kotimaiset riidat. 

Verkkokaupasta on sitä paitsi tullut merkittävä taloudellisen toiminnan tukipylväs EU:ssa, 
mutta monet kuluttajat ja kauppiaat epäröivät ostaa ja myydä verkossa, koska he pelkäävät,
että riitatapauksessa he eivät voi turvautua muutoksenhakuun. Asianmukaisesti osto- ja 
myyntitoimeen sisällytetyn vaihtoehtoisen ja verkkovälitteisen riidanratkaisumenettelyn 
olemassaolo antaa kansalaisille riittävästi luottamusta voidakseen käyttää sähköisen kaupan 
hyödyt täysipainoisesti hyväkseen. Järjestelmään liittyvä (verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun) ODR-foorumi on väline, joka tarjoaa keskitetyn asiointipisteen kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka haluavat ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella verkkokauppaa 
koskevia riita-asioita, ja jonka toiminta perustuu mahdollisuuteen turvautua laadukkaisiin 
ADR-elimiin kaikkialla unionissa.

Tarve ryhtyä määrätietoisiin lainsäädäntötoimiin tällä alalla on suuri myös siksi, että 
sisämarkkinoiden elvyttämiseksi ja siten myös kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi on 
olennaisen tärkeää vahvistaa kuluttajien asemaa ja lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. 
Kuluttajien vaihtoehtoisen riidanratkaisun toteuttaminen on näin ollen myös Eurooppa 2020 
-strategian mukaista ja se sisältyy yhtenäismarkkinoiden uudelleenkäynnistämiseen 
sovellettavaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan.

Tavoitteet

Direktiivillä pyritään periaatteessa ratkaisemaan kolme merkittävintä ja sitkeintä ongelmaa, 
jotka estävät kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia kääntymästä hyvin toimivan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen puoleen. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun kattavuus on edelleen 
ensinnäkin hajanainen sekä ala- että aluekohtaisesti. Toiseksi, monet kuluttajat ja 
elinkeinonharjoittajat ovat yksinkertaisesti tietämättömiä, tai he eivät tiedä tarpeeksi 
vaihtoehtoisten riidanratkaisujärjestelmien käytön hyödyistä. Kolmanneksi, vaikka ADR-
järjestelmiä olisikin saatavilla, niiden laatu vaihtelee merkittävästi ja usein ne eivät täytä 
komission suosituksessa esitettyjä laatuperiaatteita.

Mietintöluonnos

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja pitää sitä lujana alustavana 
kehyksenä aukottoman ADR-peiton luomiseksi kansalaisia varten. Kuten seuraavasta käy 
ilmi, esittelijä on kuitenkin pyrkinyt selkeyttämään eräitä ehdotukseen sisältyviä toimenpiteitä 
tarkoituksenaan luoda tasapuolinen järjestelmä, jossa yhtäällä ADR-elinten riippumattomuutta 
ja laatua suojellaan voimakkaasti, mutta toisaalla varmistetaan, että ne toimivat 
tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja avoimesti.

Soveltamisala

Direktiivin soveltamisala ja aihe määritellään 1 ja 2 artiklassa. Esittelijä on tältä osin pyrkinyt 
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varmistamaan, että kuluttajien riita-asioiden täyttä kattavuutta koskeva tavoite saavutetaan 
tarjoamalla samalla kuluttajille laadukkaan, avoimen, tehokkaan ja oikeudenmukaisen keinon 
hakea muutosta. "ADR-elimiksi" on kutsuttava niin nykyisiä kuin uusiakin 
riidanratkaisumekanismeja, jotka täyttävät direktiivissä vahvistetut laadun 
vähimmäisvaatimukset, ja niille myönnetään myöhemmin eurooppalainen laatumerkki, joka 
vahvistaa kuluttajien luottamusta. Ehdotuksesta on poistettu elinkeinonharjoittajien 
mahdollisuus käynnistää riita-asioita kuluttajia vastaan, sillä niillä on jo riittävästi keinoja 
vaatimustensa ajamiseen ilman, että ne sisällytetään ADR:n soveltamisalaan.

Saatavuus

Direktiiviehdotuksen 5 artiklassa säädetään pääasiassa siitä, miten ADR-elimiä voidaan 
käyttää. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun pitäisi olla kaikkien EU:ssa asuvien kuluttajien 
ulottuvilla. Mietintöluonnoksessa ehdotetaan siksi, että kuluttajien olisi voitava hakea tietoja 
ja jättää valitus niin verkossa kuin perinteisellä tavalla.  Esittelijä on myös lisännyt 
lausekkeen, jolla poistetaan mahdollisuus jättää tapaus käsittelemättä sen perusteella, että se 
on perusteeton tai kiusantekomielessä jätetty tai se on käsitelty toisessa ADR-elimessä, ellei 
päätöstä ole perusteltu asianmukaisesti osapuolille. 

Riippumattomuus

Vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa uskottavuus on avainasemassa. Vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavien henkilöiden puolueettomuutta koskevan vaatimuksen lisäksi 
esittelijä ehdottaa myös vaatimusta, että heidän on oltava myös riippumattomia riidan kaikkiin 
osapuoliin nähden, jolloin varmistetaan, että käsittelyn tulokset eivät ole puolueellisia, vaan 
oikeudenmukaisia kummallekin osapuolelle.  Mietintöluonnoksessa esitetään myös uutta 
riippumattomuuteen liittyvää artiklaa, jolla otetaan käyttöön tiukat institutionaaliset 
varotoimenpiteet sen varmistamiseksi, että niin kuluttajien kuin ammattialojen järjestöt ovat 
tasapuolisesti edustettuina ADR-elinten hallinnossa. Sellaisten ADR-elinten, joissa 
menettelystä vastaava(t) henkilö(t) on/ovat ammattialan järjestön palveluksessa, 
riippumattomuuden lujittamiseksi mietintöluonnoksessa ehdotetaan, että kollegiaalisen elimen 
on nimitettävä hänet/heidät, hänen/heidän toimikautensa pituutta on rajoitettava ja hän/he 
ei(vät) saa ottaa vastaan ohjeita elinkeinonharjoittajalta tai tämän edustajalta.

Avoimuus

Tekstin 7 artiklassa säädetään avoimuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista, jotka ADR-
elinten on täytettävä. Avoimuuden korkealla tasolla lisätään ADR-elinten uskottavuutta 
kuluttajien ja yritysten keskuudessa, mutta sen avulla saadaan myös tietoa, joka auttaa 
parantamaan jatkuvasti elinten toimintaa. Tähän tietoon olisi sisällytettävä myös 
"esimerkkipäätöksiä", jolla voitaisiin helpottaa parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja rohkaista 
elinkeinonharjoittajia parantamaan toimintatapaansa.

Tehokkuus

Tavoitteena olisi oltava, että ADR-elimet ovat yksinkertaisia, nopeita, kohtuuhintaisia ja 
niihin liittyvän byrokratian osalta kevyitä. Niiden käyttöön on toisin sanoen liityttävä selviä 
etuja verrattuna tuomioistuinten kaltaisiin perinteisiin riidanratkaisujärjestelmiin, tai muuten 
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kuluttajat eivät käytä niitä. Esittelijä ehdottaa tämän vuoksi, että hyvin toimivilta ADR-
elimiltä pitäisi voida odottaa, että ne ratkaisevat tavanomaisesti riidat 90 päivän kuluessa siitä 
hetkestä, kun ne käynnistävät menettelyn virallisesti. Tämä määräaika voidaan ylittää 
ainoastaan ADR-menettelystä vastaavien henkilöiden harkinnan mukaan tapauksissa, joissa 
määräajan pidentäminen on tarpeen erityisen hankalan tai teknisen riita-asian laadukkaan 
ratkaisemisen takaamiseksi.

Vapaus ja laillisuus

On ehdottoman tärkeää suojella kansalaisten lakisääteisiä oikeuksia erityisesti tapauksissa, 
joissa ADR-elinten määräämät ratkaisut ovat sitovia.  Jäsenvaltioiden olisi voitava 
harkintansa mukaan sallia ADR-elinten antaa päätöksiä, jotka ovat sitovia riidan yhdelle 
osapuolelle tai kaikille osapuolille.  Esittelijä on kuitenkin ehdottanut uutta artiklaa, jolla on 
tarkoitus suojella kummankin osapuolen oikeutta saada tietää päätöksen sitovuudesta ja valita, 
hyväksyäkö sitovuus vai ei. Kuluttajiin ei myöskään voi soveltaa sitovaa päätöstä, jos siitä 
sovittiin ennen riidan syntymistä ja mikäli se estää kuluttajaa käyttämästä oikeuttaan panna 
asia vireille tuomioistuimessa. Uudella artiklalla lujitettaisiin myös kuluttajien oikeuksia 
sellaisissa ADR-menettelyissä, joissa pyritään ratkaisemaan riita-asiat määräämällä päätökset, 
varmistamalla, että kuluttaja ei jää ilman sen jäsenvaltion, jossa ADR-elin on perustettu, 
lainsäädännön mukaista pakollista suojaa. 

Tietojen antaminen

Viimeinen merkittävä puute nykyisen riidanratkaisutilanteessa on se, että harvat kansalaiset 
ovat tietoisia tällaisten menettelyiden olemassaolosta ja niiden tarjoamista eduista. 
Ehdotuksen 10 artiklassa puute yritetään korjata edellyttämällä, että elinkeinonharjoittajat 
ilmoittavat kuluttajille verkkosivustollaan, sopimusehdoissa tai muissa asiakirjoissa, minkä 
ADR-elimen piiriin he kuuluvat. Esittelijä katsoo, että tämän aloitteen menestymisen kannalta 
on keskeisen tärkeää, että kansalaisille tiedotetaan tarkasti ja selkeästi, miten he voivat 
turvautua vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun. Mietintöluonnoksessa kehotetaan siksi 
elinkeinonharjoittajia tarjoamaan kyseiset tiedot laajassa asiakirja-aineistossa, mutta 
luonnoksessa ei kuitenkaan esitetä etenkin mikroyrityksille ja pk-yrityksille kohtuuttoman 
raskaita vaatimuksia.

Päätelmät

Mietintöluonnoksessa sovelletaan kolmitasoista lähestymistapaa. Ensinnäkin vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun nykyistä hajanaista kattavuutta parannetaan ottamalla käyttöön kuluttajille 
suunnattujen ADR-elinten kehittämiseen tarkoitettu luja kehys, jolla varmistetaan kattava 
peitto. Toiseksi puututaan siihen tosiseikkaan, että nykyisin monet kuluttajat ja 
elinkeinonharjoittajat eivät tunne ADR-menettelyjä, vaatimalla elinkeinonharjoittajia 
antamaan riittävästi tietoa vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta verkkosivustollaan ja 
asiakirjoissaan. Kolmanneksi yhdenmukaistamalla laatukriteerejä päästään tilanteeseen, jossa 
kuluttajat voivat käyttää laadukkaita, puolueettomia, riippumattomia, oikeudenmukaisia ja 
avoimia ADR-menettelyjä riippumatta siitä, missä he suorittavat ostoksiaan unionissa.


