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Tarkistus 1
Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun;

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun; pyytää komissiota ennen 
uusien aloitteiden tekemistä laatimaan 
vaikutustenarvioinnin erilaisten 
harkittujen ratkaisujen –
lainsäädännöllisten tai muiden –
perusteella ja ottamaan siinä huomioon 
toiminta-alat, EU:n oikeusperinteet ja 
27 jäsenvaltion oikeusjärjestykset;

Or. fr

Tarkistus 2
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun;

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun; painottaa, että ryhmäkanteen 
käyttö parantaisi huomattavasti 
oikeussuojan saatavuutta pk-yrityksille 
sekä vähentäisi oikeudenkäyntikuluja ja 
yksinkertaistaisi pitkällisiä menettelyjä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
innovatiivisia ja omarahoitteisia 
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ratkaisuja ryhmäkanteiden käytön 
mahdollistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 3
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun;

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun ja laatimaan pikaisesti 
lainsäädännön, joka sisältää 
vähimmäisnormit EU:n yhtenäiselle 
järjestelmälle sekä erityisiä alakohtaisia 
aloitteita esimerkiksi kilpailun, 
kuluttajasuojan ja ympäristön aloilla;

Or. en

Tarkistus 4
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun;

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun, sillä merkittävä osa vahinkoa 
kärsineistä kuluttajista ja yrityksistä ei saa 
oikeussuojaa, ja laittomien käytänteiden 
jatkuminen aiheuttaa huomattavia 
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menetyksiä yhteiskunnalle;

Or. en

Tarkistus 5
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun;

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa; 
kehottaa komissiota selventämään 
edelleen tarvetta EU:n toimille 
toissijaisuusperiaatteen perusteella ja 
erityisesti toimien vaikutuksia 
pk-yrityksille sekä kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun, jos tällaiset toimet osoittautuvat 
välttämättömiksi;

Or. en

Tarkistus 6
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa;
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun;

1. pitää myönteisenä komission 
pyrkimyksiä kohti ryhmäkannetta koskevaa 
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa;
kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kuluttajien ja pk-yritysten 
suojeluun, kun puolustuksen 
yhdistämisellä voidaan saavuttaa 
huomattavia kustannus- ja 
tehokkuushyötyjä;
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Or. lt

Tarkistus 7
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että vaikka kuluttajien 
oikeudet ja kilpailuoikeudet ovat voimassa 
koko EU:ssa, kuluttajien ja yritysten on 
usein mahdotonta hyödyntää oikeuksiaan, 
koska joukkovaadetapauksissa käytössä 
olevat oikeussuojakeinot ovat 
riittämättömiä; panee myös merkille, että 
EU:n markkinoiden yhdentymisen 
seurauksena valtaosa 
joukkokannetapauksista on rajatylittäviä, 
mikä vahvistaa, että tarvitaan yhtenäisiä 
EU:n oikeussuojamenettelyjä, joilla on 
sama perusta ja joiden avulla 
rajatylittäviin tapauksiin voidaan puuttua 
tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 8
Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että jo olemassa oleva 
kuluttajansuojalainsäädäntö, kuten 
vähäisiä vaatimuksia koskeva asetus 
vuodelta 2007 sekä siviili- ja 
kauppaoikeuden sovittelua koskeva 
direktiivi vuodelta 2008, ei ole vielä 
ehtinyt näyttää täyttä tehoaan, ja siksi 
niitä olisi hyödynnettävä paremmin ennen 
kuin otetaan käyttöön uusi väline, jonka 
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vaikutukset ovat epävarmoja;

Or. fr

Tarkistus 9
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että oikeussuojariidat 
liittyvät usein eri toimialueisiin ja 
lainsäädäntöaloihin; varoittaa siksi 
käyttämästä alakohtaista lähestymistapaa, 
joka vaikeuttaisi kuluttajien ja 
pk-yritysten oikeussuojakeinojen käyttöä 
ja johtaisi kansallisten menettelysääntöjen 
pirstoutumiseen; pitää laaja-alaisia 
välineitä alakohtaisia toimia parempina;

Or. en

Tarkistus 10
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että ympäristövahingot 
(öljyvuodot, kemikaalipilvet jne.) ovat 
usein rajatylittäviä, ja kehottaa siksi 
komissiota laajentamaan ryhmäkanteiden 
soveltamisen EU:n 
ympäristölainsäädäntöön; korostaa, että 
tällä varmistettaisiin sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saastuttaja 
maksaa -periaatteen tehokas 
täytäntöönpano;

Or. en
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Tarkistus 11
Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että komission olisi ennen 
uusien aloitteiden tekemistä osoitettava, 
että EU:n tason aloite tuo lisäarvoa, ja 
erityisesti määritettävä tarkasti 
ryhmäkanteen käyttöönoton taloudellinen 
vaikutus Euroopassa;

Or. fr

Tarkistus 12
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että EU:n 
ryhmäkannetoiminta olisi aluksi 
rajoitettava tiettyihin lainsäädäntöaloihin, 
kuten kilpailulainsäädäntöön ja selvästi 
määriteltyihin kuluttajansuojalakeihin;

Or. en

Tarkistus 13
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. katsoo, että EU:n ryhmäkannetta 
koskevia välineitä voidaan soveltaa vain 
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EU:n lainsäädännön rikkomuksiin ja sen 
olisi edellytettävä, että kantajia osallistuu 
eri jäsenvaltioista;

Or. en

Tarkistus 14
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa tarvetta yhdistää ryhmäkanne 
vahvaan oikeusvarmuuteen ja 
oikeudenkäynteihin liittyvien 
väärinkäytösten torjumiseen; kehottaa 
komissiota käyttämään suojatoimien 
valitsemisen yhteydessä hyväkseen 
jäsenvaltioiden kokemuksia 
ryhmäkanteista; katsoo, että näihin 
suojatoimiin olisi sisällytettävä:

2. korostaa tarvetta yhdistää ryhmäkanne 
vahvaan oikeusvarmuuteen,
oikeudenkäynteihin liittyvien 
väärinkäytösten torjumiseen, 
tehokkuusperiaatteen täytäntöönpanoon 
ja suoraan vaikutukseen 
sisämarkkinoiden toimintaan sekä 
kuluttajien ja yritysjohtajien etujen 
suojeluun; kehottaa komissiota käyttämään 
suojatoimien valitsemisen yhteydessä 
hyväkseen jäsenvaltioiden kokemuksia 
ryhmäkanteista ja kiinnittämään erityistä 
huomiota suhteellisuus- ja 
tehokkuusperiaatteisiin; katsoo, että 
näihin suojatoimiin olisi sisällytettävä:

Or. lt

Tarkistus 15
Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
2 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa tarvetta yhdistää ryhmäkanne
vahvaan oikeusvarmuuteen ja 
oikeudenkäynteihin liittyvien 
väärinkäytösten torjumiseen; kehottaa 
komissiota käyttämään suojatoimien 
valitsemisen yhteydessä hyväkseen 

2. korostaa tarvetta yhdistää 
ryhmäkanteeseen mahdollisesti liittyvät 
menettelyt vahvaan oikeusvarmuuteen ja 
oikeudenkäynteihin liittyvien 
väärinkäytösten torjumiseen; kehottaa 
komissiota käyttämään suojatoimien 
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jäsenvaltioiden kokemuksia 
ryhmäkanteista; katsoo, että näihin 
suojatoimiin olisi sisällytettävä:

valitsemisen yhteydessä hyväkseen 
jäsenvaltioiden kokemuksia 
ryhmäkanteista; katsoo, että näihin 
suojatoimiin olisi sisällytettävä:

Or. fr

Tarkistus 16
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
2 kohta – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa tarvetta yhdistää ryhmäkanne 
vahvaan oikeusvarmuuteen ja 
oikeudenkäynteihin liittyvien
väärinkäytösten torjumiseen; kehottaa 
komissiota käyttämään suojatoimien 
valitsemisen yhteydessä hyväkseen 
jäsenvaltioiden kokemuksia 
ryhmäkanteista; katsoo, että näihin 
suojatoimiin olisi sisällytettävä:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 17
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kriteerejä, joilla ryhmäkanteiden 
nostamisoikeus rajoitetaan koskemaan 
toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti 
kyseisessä asiassa,

– kriteerejä, joilla ryhmäkanteiden 
nostamisoikeus rajoitetaan koskemaan 
toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti 
kyseisessä asiassa; osapuolia edustavien 
oikeustahojen on lisäksi noudatettava 
jäsenvaltioiden kansallisessa 
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lainsäädännössä määriteltyjä 
hyväksymisperusteita,

Or. en

Tarkistus 18
Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kriteerejä, joilla ryhmäkanteiden 
nostamisoikeus rajoitetaan koskemaan 
toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti
kyseisessä asiassa,

– kriteerejä, joilla ryhmäkanteiden 
nostamisoikeus rajoitetaan koskemaan 
toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti 
kyseisessä asiassa ja joilla on 
toimivaltaisten viranomaisten myöntämä 
erityislupa, jolla taataan toimijoiden 
pätevyys, asiantuntemus ja edustavuus,

Or. fr

Tarkistus 19
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kriteerejä, joilla ryhmäkanteiden 
nostamisoikeus rajoitetaan koskemaan 
toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti 
kyseisessä asiassa,

– kriteerejä, joilla toimijoiden 
ryhmäkanteiden nostamisoikeus 
tunnistetaan ja hyväksytään 
asianmukaisesti,

Or. en

Tarkistus 20
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 luetelmakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

– kriteerejä, joilla ryhmäkanteiden 
nostamisoikeus rajoitetaan koskemaan 
toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti 
kyseisessä asiassa,

– kriteerejä, joilla ryhmäkanteiden 
nostamisoikeus rajoitetaan koskemaan 
toimijoita, joihin toiminta vaikuttaa, ja 
toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti 
kyseisessä asiassa,

Or. en

Tarkistus 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kriteerejä, joilla ryhmäkanteiden 
nostamisoikeus rajoitetaan koskemaan 
toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti 
kyseisessä asiassa,

– kriteerejä, joilla ryhmäkanteiden 
nostamisoikeus rajoitetaan koskemaan 
toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti 
kyseisessä asiassa tai joilla on asiassa 
oikeutettu etu,

Or. pl

Tarkistus 22
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– järjestelmän soveltaminen sekä yritysten 
ja kuluttajien välisiin että yritysten 
välisiin tapauksiin,

Or. en
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Tarkistus 23
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– puolustautumisoikeuden noudattaminen 
koko menettelyn ajan jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 24
Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– selvät säännöt, joilla kielletään 
asianajajien kaikenlainen eduntavoittelu 
lopputuloksen yhteydessä,

Or. fr

Tarkistus 25
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
2 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kantajien velvollisuus vastata
oikeudenkäyntien mahdollisista 
kustannuksista (häviäjä maksaa -periaate),

– hävinneen osapuolen velvollisuus 
vastata oikeudenkäyntikuluista häviäjä 
maksaa -periaatteen mukaisesti; 
tuomioistuin ei kuitenkaan tunnusta 
voittaneen osapuolen kuluja niiltä osin, 
kun ne eivät ole välttämättömiä, tai jos ne 
ovat korvausvaatimukseen nähden 
suhteettomia,
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Or. en

Tarkistus 26
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kantajien velvollisuus vastata 
oikeudenkäyntien mahdollisista 
kustannuksista (häviäjä maksaa -periaate),

– kantajien velvollisuus vastata 
oikeudenkäyntien mahdollisista 
kustannuksista (häviäjä maksaa -periaate) 
ja erityissäännöt, joilla voidaan vähentää 
kantajien taloudellista riskiä,

Or. lt

Tarkistus 27
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
2 kohta – 4 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– oikeuspaikkakeinottelun ehkäisemistä 
koskevat tuomioistuimen 
toimivaltasäännöt,

– oikeuspaikkakeinottelun ehkäisemistä 
koskevat EU:n laajuiset ja 
ryhmäkannekohtaiset toimivaltasäännöt,

Or. en

Tarkistus 28
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
2 kohta – 5 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– asianajokulujen rajoittaminen; – asianajokulujen ja lopputulokseen 
perustuvien palkkioiden rajoittaminen;
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Or. en

Tarkistus 29
Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
2 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– vain osoitettujen aineellisten vahinkojen 
korvaaminen yksilöille ja rankaisevien 
vahingonkorvausten puute (periaate, 
jonka mukaan vahinko on korvattava 
kokonaisuudessaan),

Or. fr

Tarkistus 30
Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
2 kohta – 5 b luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ryhmäkanteen soveltaminen vain siinä 
tapauksessa, että kaikki muut 
kanneoikeudet on hyödynnetty;

Or. fr

Tarkistus 31
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että tällaisia 
ryhmäkannemekanismeja jo soveltavista 
jäsenvaltioista toistaiseksi saadut 
kokemukset osoittavat, että 
väärinkäytöksiä ei ole ollut tai yritykset 
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eivät ole joutuneet selvitystilaan;

Or. en

Tarkistus 32
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että oikeuskulut 
vaikuttavat usein ennaltaehkäisevästi, ja 
siksi kuluttajajärjestöjen olisi perustettava 
rahasto, jolla tuetaan ryhmäkannetta, 
jotta joukkovaateita voidaan panna 
vireille korvausten tai 
vahingonkorvausten ja korkojen 
saamiseksi;

Or. lt

Tarkistus 33
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. ottaa huomioon, että kokemukset ovat 
olleet myönteisiä sellaisissa 
jäsenvaltioissa, joissa ryhmäkanteet ovat 
käytössä, ja kehottaa komissiota 
harkitsemaan, että otettaisiin käyttöön 
kaksivaiheinen koejärjestely 
kustannustehokkaana 
ryhmäkannejärjestelmänä:
– ensimmäinen vaihe: yrityksen vastuuta 
koskeva ilmoitus toimivaltaisten elinten 
esittämien esimerkkitapausten perusteella 
ja kunhan tutkittavaksi ottaminen on 
varmistettu;
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– toinen vaihe: kantajaryhmän 
julkistamisen ja perustamisen jälkeen 
päätös korvauksista, joko tuomioistuimen 
hyväksymän sovintomenettelyn tai 
tuomioistuimen päätöksen perusteella;

Or. en

Tarkistus 34
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. toimivalta olisi esimerkkitapauksissa 
annettava tuomioistuimelle, jonka piiriin 
kantaja kuuluu, tai sen jäsenvaltion 
tuomioistuimelle, jonka markkinoihin 
laiton käytänne vaikuttaa eniten; jatkossa 
oikeustoimet olisi toteutettava 
tuomioistuimissa, joiden piiriin 
asianosaiset kuluttajat/yritykset kuuluvat, 
ja esimerkkitapauksen päätös (esimerkiksi 
yksilöiden oikeus korvaukseen, 
korvauksen laajuus) olisi annettava 
näiden samojen valtioiden lain 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 35
Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että 
lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien 
mahdollisten sitovien toimien olisi 
koskettava ensisijaisesti 
vähimmäisvaatimuksia, jotka antavat 

3. panee merkille, että 
lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien 
mahdollisten sitovien toimien olisi 
koskettava ensisijaisesti 
vähimmäisvaatimuksia, jotka antavat 
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jäsenvaltioille oikeuden päättää 
lisätoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; pyytää kuitenkin komissiota 
antamaan jäsenvaltioille myös 
vapaaehtoisia suuntaviivoja;

jäsenvaltioille oikeuden päättää 
lisätoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; pyytää kuitenkin komissiota 
antamaan jäsenvaltioille myös 
vapaaehtoisia suuntaviivoja
suhteellisuusperiaatteen ja menettelyllistä 
autonomiaa koskevaan periaatteen 
mukaisesti; toteaa kuitenkin, että samaan 
aikaan on erittäin vaikeaa soveltaa näitä 
periaatteita ja panna täytäntöön vahvat 
oikeussuojakeinot, jotka estävät 
väärinkäytökset, ja kysyy siksi, onko EU:n 
toimiin perusteltua ryhtyä tällä alalla;

Or. fr

Tarkistus 36
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että 
lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien 
mahdollisten sitovien toimien olisi 
koskettava ensisijaisesti 
vähimmäisvaatimuksia, jotka antavat 
jäsenvaltioille oikeuden päättää 
lisätoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; pyytää kuitenkin komissiota 
antamaan jäsenvaltioille myös 
vapaaehtoisia suuntaviivoja;

3. panee merkille, että 
lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien 
mahdollisten sitovien toimien olisi 
koskettava ensisijaisesti 
vähimmäisvaatimuksia, jotka antavat 
jäsenvaltioille oikeuden päättää 
lisätoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; pyytää kuitenkin komissiota 
antamaan jäsenvaltioille myös 
vapaaehtoisia suuntaviivoja, tarkennuksia 
ja suosituksia, seuraamaan niiden 
täytäntöönpanoa ja ryhtymään 
tarvittaessa tiettyihin toimenpiteisiin;

Or. lt

Tarkistus 37
Claude Turmes
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että 
lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien 
mahdollisten sitovien toimien olisi 
koskettava ensisijaisesti 
vähimmäisvaatimuksia, jotka antavat 
jäsenvaltioille oikeuden päättää 
lisätoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; pyytää kuitenkin komissiota 
antamaan jäsenvaltioille myös 
vapaaehtoisia suuntaviivoja;

3. panee merkille, että 
lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien 
mahdollisten sitovien toimien olisi 
koskettava ensisijaisesti 
vähimmäisvaatimuksia ja toimien 
tehokkaan täytäntöönpanon rajatylittävää 
varmistamista EU:ssa siten, että 
jäsenvaltioilla on oikeus päättää 
lisätoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; pyytää kuitenkin komissiota 
antamaan jäsenvaltioille myös 
vapaaehtoisia suuntaviivoja;

Or. en

Tarkistus 38
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että 
lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien 
mahdollisten sitovien toimien olisi 
koskettava ensisijaisesti 
vähimmäisvaatimuksia, jotka antavat 
jäsenvaltioille oikeuden päättää 
lisätoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; pyytää kuitenkin komissiota 
antamaan jäsenvaltioille myös 
vapaaehtoisia suuntaviivoja;

3. panee merkille, että 
lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien 
mahdollisten sitovien toimien olisi 
koskettava ensisijaisesti 
vähimmäisvaatimuksia, jotka antavat 
jäsenvaltioille oikeuden päättää 
lisätoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; pyytää kuitenkin komissiota 
antamaan jäsenvaltioille myös 
vapaaehtoisia suuntaviivoja ja edistämään 
parhaita käytänteitä;

Or. en

Tarkistus 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että 
lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien 
mahdollisten sitovien toimien olisi 
koskettava ensisijaisesti 
vähimmäisvaatimuksia, jotka antavat 
jäsenvaltioille oikeuden päättää 
lisätoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; pyytää kuitenkin komissiota 
antamaan jäsenvaltioille myös 
vapaaehtoisia suuntaviivoja;

3. panee merkille, että 
lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien 
mahdollisten sitovien toimien olisi 
koskettava ensisijaisesti muodollisia 
vähimmäisvaatimuksia, jotka antavat 
jäsenvaltioille oikeuden päättää 
lisätoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti; pyytää kuitenkin komissiota 
antamaan jäsenvaltioille myös 
vapaaehtoisia suuntaviivoja;

Or. pl

Tarkistus 40
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että kaikkia ryhmäkanteissa 
esiintyviä vaatimuksia olisi kohdeltava lain 
edessä tasavertaisina kansallisuudesta ja 
alkuperästä riippumatta, ja että tuomiot 
olisi tunnustettava ja niiden sisällöstä olisi 
tehtävä täytäntöönpanokelpoinen kaikkialla 
Euroopan unionissa, ja panee edellä 
mainitun lisäksi merkille, että kaikkien 
korvauspäätösten tulisi perustua tässä 
direktiivissä mahdollisesti vahvistettujen 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti sen 
jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön, 
jossa tapausta käsitellään;

4. korostaa, että ryhmäkanteet 
yksinkertaistavat rajatylittäviä 
oikeudenkäyntejä ja antavat EU:n 
kansalaisille yhdenvertaisen oikeussuojan 
riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he 
asuvat; korostaa, että kaikkia 
ryhmäkanteissa esiintyviä vaatimuksia olisi
kohdeltava lain edessä tasavertaisina 
kansallisuudesta ja alkuperästä riippumatta 
ja että tuomiot olisi tunnustettava ja niiden 
sisällöstä olisi tehtävä 
täytäntöönpanokelpoinen kaikkialla 
Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 41
Rolandas Paksas
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että kaikkia ryhmäkanteissa
esiintyviä vaatimuksia olisi kohdeltava lain 
edessä tasavertaisina kansallisuudesta ja 
alkuperästä riippumatta, ja että tuomiot 
olisi tunnustettava ja niiden sisällöstä olisi 
tehtävä täytäntöönpanokelpoinen kaikkialla 
Euroopan unionissa, ja panee edellä 
mainitun lisäksi merkille, että kaikkien 
korvauspäätösten tulisi perustua tässä 
direktiivissä mahdollisesti vahvistettujen 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti sen 
jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön, 
jossa tapausta käsitellään;

4. korostaa, että kaikkia ryhmäkanteissa
esiintyviä vaatimuksia olisi kohdeltava lain 
edessä tasavertaisina kansallisuudesta ja 
alkuperästä riippumatta, ja että tuomiot 
olisi tunnustettava pakollisesti ja 
luonteeltaan sitovina ja niiden sisällöstä 
olisi tehtävä täytäntöönpanokelpoinen 
kaikkialla Euroopan unionissa, ja panee 
edellä mainitun lisäksi merkille, että 
kaikkien korvauspäätösten tulisi perustua 
tässä direktiivissä mahdollisesti 
vahvistettujen vähimmäisvaatimusten 
mukaisesti sen jäsenvaltion kansalliseen 
lainsäädäntöön, jossa tapausta käsitellään,

Or. lt

Tarkistus 42
Françoise Grossetête

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että mahdollisen 
osallistumisen olisi perustuttava 
asianomaisten osapuolten ennalta antamaan 
suostumukseen; katsoo, että kattava
yleinen tiedotuskampanja olisi toteutettava 
ennen kaikkia käsiteltäviksi otettavia 
toimia;

5. panee merkille, että mahdollisen 
osallistumisen olisi perustuttava 
asianomaisten osapuolten ennalta antamaan 
ehdottomaan suostumukseen menettelyn 
aikaisessa vaiheessa; katsoo, että tässä 
yhteydessä tuomarin kunnia-asema on 
vahvistettava erityisesti mahdollisessa 
yleisessä tiedotuskampanjassa, jossa on 
otettava huomioon yrityksen mainetta 
koskevat riskit;

Or. fr
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Tarkistus 43
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että mahdollisen 
osallistumisen olisi perustuttava 
asianomaisten osapuolten ennalta 
antamaan suostumukseen; katsoo, että 
kattava yleinen tiedotuskampanja olisi 
toteutettava ennen kaikkia käsiteltäviksi 
otettavia toimia;

5. panee merkille, että mahdollisen 
osallistumisen olisi perustuttava 
oikeudelliseen valvontaan, jonka avulla 
määritellään, voidaanko kanne nostaa 
asianomaisten osapuolten ennalta antaman 
suostumuksen tai kieltäytymisen 
perusteella (jälkimmäisessä tapauksessa 
vahingonkorvaus on yhteinen); katsoo, 
että kattava yleinen tiedotuskampanja olisi 
toteutettava ennen kaikkia tuomioistuimen 
käsiteltäviksi otettavia toimia;

Or. en

Tarkistus 44
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että mahdollisen 
osallistumisen olisi perustuttava
asianomaisten osapuolten ennalta antamaan 
suostumukseen; katsoo, että kattava 
yleinen tiedotuskampanja olisi 
toteutettava ennen kaikkia käsiteltäviksi 
otettavia toimia;

5. panee merkille, että mahdollinen 
osallistuminen voisi perustua
asianomaisten osapuolten ennalta antamaan 
suostumukseen tai kieltäytymiseen, 
nykyisten parhaiden käytänteiden 
arvioinnin perusteella;

Or. en

Tarkistus 45
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että mahdollisen 
osallistumisen olisi perustuttava 
asianomaisten osapuolten ennalta antamaan 
suostumukseen; katsoo, että kattava 
yleinen tiedotuskampanja olisi toteutettava 
ennen kaikkia käsiteltäviksi otettavia 
toimia;

5. panee merkille, että mahdollisen 
osallistumisen olisi perustuttava 
asianomaisten osapuolten ennalta antamaan 
suostumukseen; katsoo, että kattava 
yleinen tiedotuskampanja olisi toteutettava 
ennen kaikkia käsiteltäviksi otettavia 
toimia ja että käsiteltäväksi ottamisen 
mahdollisuuksista olisi tiedotettava 
tavanomaisin keinoin;

Or. pl

Tarkistus 46
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että mahdollisen 
osallistumisen olisi perustuttava 
asianomaisten osapuolten ennalta antamaan 
suostumukseen; katsoo, että kattava 
yleinen tiedotuskampanja olisi 
toteutettava ennen kaikkia käsiteltäviksi 
otettavia toimia;

5. panee merkille, että mahdollisen 
osallistumisen olisi perustuttava 
asianomaisten osapuolten ennalta antamaan 
suostumukseen; katsoo, että jos toimet 
otetaan käsiteltäviksi, tietojen olisi oltava 
asianosaisten kantajien saatavilla;

Or. en

Tarkistus 47
Claude Turmes

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita tiedottamaan 
kuluttajille vaihtoehtoisen riidanratkaisun 

6. katsoo, että vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun mekanismit ovat 
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mekanismista, joka on ryhmäkannetoimien 
käynnistämistä nopeampi ja edullisempi 
vaihtoehto; korostaa kuitenkin, että 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun olisi oltava 
vapaaehtoinen ja että tähän tarkoitukseen 
mahdollisesti käytettävät sopimusta 
koskevat ilmoitukset olisi katsottava 
mitättömiksi unionin lainsäädännön 
rikkomisen yhteydessä.

hyödyllisiä välineitä, joita olisi edistettävä, 
mutta ne voivat olla tehokkaita vain, jos 
niiden epäonnistuessa voidaan turvautua 
oikeustoimiin; kehottaa jäsenvaltioita 
tiedottamaan kuluttajille, että
vaihtoehtoisen riidanratkaisun mekanismi 
on nopea ja edullinen 
ratkaisumahdollisuus, mutta tarjoamaan 
tehokkaita oikeuskeinoja, jos 
vaihtoehtoinen riidanratkaisu 
epäonnistuu; korostaa, että vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun olisi oltava vapaaehtoinen 
ja että tähän tarkoitukseen mahdollisesti 
käytettävät sopimusta koskevat ilmoitukset 
olisi katsottava mitättömiksi unionin 
lainsäädännön rikkomisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 48
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita tiedottamaan 
kuluttajille vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
mekanismista, joka on ryhmäkannetoimien 
käynnistämistä nopeampi ja edullisempi 
vaihtoehto; korostaa kuitenkin, että
vaihtoehtoisen riidanratkaisun olisi oltava 
vapaaehtoinen ja että tähän tarkoitukseen 
mahdollisesti käytettävät sopimusta 
koskevat ilmoitukset olisi katsottava 
mitättömiksi unionin lainsäädännön 
rikkomisen yhteydessä.

6. kehottaa jäsenvaltioita tiedottamaan 
kuluttajille vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
mekanismista, joka on ryhmäkannetoimien 
käynnistämistä nopeampi ja edullisempi 
vaihtoehto; katsoo, että ryhmäkanteen 
nostamiseen olisi turvauduttava 
viimeisenä vaihtoehtona; korostaa 
kuitenkin, että vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun olisi oltava vapaaehtoinen 
ja että tähän tarkoitukseen mahdollisesti 
käytettävät sopimusta koskevat ilmoitukset 
olisi katsottava mitättömiksi unionin 
lainsäädännön rikkomisen yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 49
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
rahoituskysymys on ratkaisevan tärkeä ja 
että ilman asianmukaista rahoitusta 
ryhmäkanteet eivät toimi käytännössä; 
kannustaa siksi jäsenvaltioita 
harkitsemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
kuten oikeusturvavakuutusta tai 
ryhmäkanteen rahoittamiseen 
perustettavaa joukkorahastoa, joihin 
sovellettaisiin vahvoja suojatoimia, kuten 
häviäjä maksaa -periaatetta, ehdollisten 
palkkioiden kieltämistä sekä sellaisten 
rahoituskäytäntöjen kieltämistä, joissa 
kantajalle tarjotaan rahaa vastineeksi 
osuudesta vahingonkorvauksista tai 
sovintosummasta.

Or. en


