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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

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

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:

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

– säännöt tutkittavaksi ottamisesta, mukaan luettuna päätös asiasta ennen siirtymistä 
varsinaiseen käsittelyyn, 

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

– oikeuspaikkakeinottelun ehkäisemistä koskevat tuomioistuimen toimivaltasäännöt,

– asianajokulujen rajoittaminen;

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; 

4. korostaa, että kaikkia joukkokanteissa esiintyviä vaatimuksia oli 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,

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;

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.


