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KORTFATTAD MOTIVERING

Intresset för alternativ tvistlösning ligger i det grundläggande problemet med tillgång till 
rättvisa som EU-medborgare, särskilt konsumenter, möter på grund av utdragna och dyra 
domstolsförfaranden.

Europaparlamentet hade nyligen uttryckt sin uppfattning i frågan i sin resolution av den 
25 oktober 2011 om alternativ tvistlösning i civil-, handels- och familjerättsliga ärenden 
(2011/2117 (INI))1, med beaktande av att lagstiftningsåtgärder som antas på EU-nivå kommer 
att underlätta genomförandet av alternativ tvistlösning och uppmuntra fysiska och juridiska 
personer att använda den, och med en uppmaning till kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om användningen av alternativ tvistlösning i konsumentärenden i EU.

Syftet med det direktiv som kommissionen nu har föreslagit är att avlägsna brister i 
tillämpningsområdet för alternativ tvistlösning och se till att det finns högkvalitativ 
tvistlösning utanför domstol för att hantera alla avtalsrelaterade tvister mellan en konsument 
och ett företag. Det föreslagna direktivet tar upp allmänna principer som alla alternativa 
tvistlösningsorgan måste respektera, inbegripet lämpliga kvalifikationer, opartiskhet, 
öppenhet, effektivitet och skälighet. Det föreslås att säkerställandet av respekten för dessa 
principer ska övervakas av nationella myndigheter. Vidare ska näringsidkare enligt förslaget 
vara skyldiga att ge konsumenterna relevant och fullständig information om de relevanta 
alternativa tvistlösningsorgan som är tillgängliga.

Föredraganden av yttrandet välkomnar kommissionens förslag i samband med arbete för att 
förbättra den inre marknadens funktion och förbättra konsumenternas rätt till prövning. Han 
ser dock några områden där kommissionens förslag kan förbättras, för vilka han har föreslagit 
lösningar i förslaget till yttrande. Dessa områden är följande:

Frågan huruvida alternativ tvistlösning ska göras obligatorisk för företag är svår, särskilt när 
det gäller att deras deltagande i systemet för alternativ tvistlösning görs obligatoriskt eller att 
resultatet av den alternativa tvistlösningen görs bindande för dem. Å ena sidan görs det 
gällande att obligatoriska system ökar konsumentförtroendet eftersom konsumenter tryggt kan 
lita på dem om något går fel. Om alternativ tvistlösning görs obligatoriskt ger det å andra 
sidan upphov till allvarliga problem som hör samman med parternas grundläggande 
rättigheter avseende möjligheten att få sin sak prövad inför domstol och rätt till ett effektivt 
rättsmedel (artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna) och strider mot den 
frivilliga och flexibla karaktären hos alternativ tvistlösning som definierar den och även är 
källan till dess särskilda användbarhet. Föredraganden av yttrandet följer därför den väg som 
visas i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa 
aspekter på medling på privaträttens område2, det vill säga följande: Alternativ tvistlösning 
görs inte obligatorisk, men medlemsstaterna blir skyldiga att skapa incitament eller införa 
sanktioner, medan domstolar bör tillhandahålla konkret information för att uppmuntra till dess 
användning. När det gäller en eventuell bindande verkan av resultatet av den alternativa 
tvistlösningen föreslås det att parterna ska informeras och vara skyldiga att samtycka till den.

                                               
1 P7_TA(2011)0449.
2 EUT L 136, 24.5.2008, s. 3.
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– Direktivet bör inte gälla för klagomål som lämnas in av näringsidkare mot konsumenter 
eftersom alternativ tvistlösning är ett tvistlösningsinstrument för konsumenter som syftar 
till att avlägsna obalansen mellan näringsidkare och konsumenter och öppna ett enkelt sätt 
för konsumenterna att söka prövning. Det gäller naturligtvis inte för klagomål från 
näringsidkare på samma sätt.

– För att införa skydd för att undvika att irrelevanta mål föreläggs alternativa 
tvistlösningsorgan bör det finnas ett krav på att en uppgörelse i godo måste sökas innan en 
tvist hänskjuts till ett alternativt tvistlösningsorgan. Medlemsstaterna bör också kunna 
ställa upp minimitrösklar för anspråkets värde för att undvika fall då anspråket är 
oproportionerligt lägre än den faktiska kostnaden för det alternativa 
tvistlösningsförfarandet.

– Generellt måste principerna för alternativa tvistlösningsförfaranden ha uttalats på ett mer 
omfattande och fullständigt sätt, med utgångspunkt i direktiv 2008/52/EG, den europeiska 
uppförandekoden för medlare och kommissionens rekommendationer av den 
30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för 
förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol1 och av den 4 april 2001 
om de principer som skall tillämpas på extrajudiciella organ som deltar i reglering av 
konsumenttvister som görs upp i godo2. Det föreslås därför att direktivet ska omfatta 
konkreta bestämmelser, särskilt när det gäller principerna om oberoende, laglighet och 
sekretess.

– Utbildning av fysiska personer som är involverade i alternativa tvistlösningsförfaranden är 
av yttersta vikt, även för att säkerställa ett förtroende för de alternativa 
tvistlösningsförfarandena och deras resultat, och bör säkerställas gemensamt av 
kommissionen och medlemsstaterna.

– De alternativa tvistlösningsförfarandena bör inte hindra parterna i deras tillgång till 
normala rättsliga förfaranden via tillämpning av talefrister och preskriptionstider. Därför 
bör direktivet, parallellt med motsvarande bestämmelse i direktiv 2008/52/EG (artikel 8), 
föreskriva att alternativ tvistlösning generellt ska ha en uppskjutande verkan på talefrister 
och preskriptionstider.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

                                               
1 EGT L 115, 17.4.1998, s. 31.
2 EUT L 109, 19.4.2011, s. 56.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Alternativ tvistlösning erbjuder enkel, 
snabb och billig lösning utanför domstol av 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare. Alternativ tvistlösning är 
dock ännu inte tillräckligt utvecklad i 
unionen. För att konsumenterna till fullo 
ska kunna utnyttja dess potential måste det 
finnas alternativ tvistlösning för alla typer 
av konsumenttvister, kvaliteten på de 
alternativa tvistlösningsförfarandena måste 
vara jämn och konsumenterna och 
näringsidkarna måste känna till att det 
finns sådana förfaranden. De alternativa 
tvistlösningsorganen måste också hantera 
gränsöverskridande tvister på ett effektivt 
sätt.

(3) Alternativ tvistlösning erbjuder enkel, 
snabb och billig lösning utanför domstol av 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare. Alternativ tvistlösning är 
dock ännu inte tillräckligt utvecklad i 
unionen. Dessutom är alternativ 
tvistlösning för tillfället inte tillgänglig i 
alla medlemsstater eller inom alla 
branscher, och kvalitetsnivåer och 
standarder varierar fortfarande i unionen.
För att konsumenterna till fullo ska kunna 
utnyttja dess potential måste det finnas 
alternativ tvistlösning för alla typer av 
konsumenttvister, kvaliteten på de 
alternativa tvistlösningsförfarandena måste 
vara jämn och konsumenterna och 
näringsidkarna måste känna till att det 
finns sådana förfaranden. De alternativa 
tvistlösningsorganen måste också hantera 
gränsöverskridande tvister på ett effektivt 
sätt.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De medlemsstater, vilkas nationella 
lagstiftning går utöver de grundläggande 
kraven i direktivet om medling, ser ut att 
ha uppnått betydande resultat när det 
gäller att verka för att privaträttsliga 
tvister behandlas utanför domstol. De 
resultat som har uppnåtts i synnerhet i 
Italien, Bulgarien och Rumänien visar att 
medling kan bidra till att snabbt och 
smidigt lösa tvisterna genom 
utomrättsliga förfaranden som är 
anpassade efter parternas behov och som 
skyddar konsumenten.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6)Att inom unionen utveckla 
välfungerande alternativ tvistlösning är 
nödvändigt för att öka konsumenternas 
förtroende för den inre marknaden, 
inklusive e-handeln. Utvecklingen bör 
bygga på de befintliga alternativa 
tvistlösningsförfarandena i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner.

(6) Att inom unionen utveckla 
välfungerande alternativ tvistlösning är 
nödvändigt för att öka konsumenternas 
förtroende för den inre marknaden, 
inklusive e-handeln. Utvecklingen bör 
bygga på de befintliga alternativa 
tvistlösningsförfarandena i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. Spridning av 
alternativa tvistlösningsförfaranden kan 
dessutom visa sig viktigt i de stater där det 
finns ett stort antal ouppklarade tvister vid 
domstolar eftersom dessa EU-medborgare 
förvägras rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar. Det bör omfatta både 
konsumenters klagomål mot 
näringsidkare och näringsidkares 
klagomål mot konsumenter. Direktivet bör 
inte gälla för tvister mellan näringsidkare.
Det bör dock inte hindra medlemsstaterna 
från att anta eller bibehålla bestämmelser 
om förfaranden för lösning av sådana 
tvister utanför domstol.

(7) Detta direktiv bör gälla för avtalstvister 
mellan konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster inom alla 
näringsgrenar. Direktivet bör inte gälla för 
tvister mellan näringsidkare eller 
näringsidkares klagomål mot 
konsumenter. Det bör dock inte hindra 
medlemsstaterna från att anta eller 
bibehålla bestämmelser om förfaranden för 
lösning av sådana tvister utanför domstol.

Motivering

Alternativ tvistlösning har utformats som ett instrument för prövning för konsumenter som 
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syftar till att avlägsna obalansen mellan näringsidkare som har större förmåga att klara 
ekonomiska förluster och betala för rättslig prövning och konsumenter som annars inte skulle 
söka domstolsprövning på grund av den ekonomiska kostnaden, vilken i vissa fall kan vara 
högre än anspråket självt.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren eller för förfaranden inför 
sådana system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren. Det bör inte heller gälla för 
direkta förhandlingar mellan parterna. Det 
bör dessutom inte gälla för försök av en 
domare att lösa en tvist under ett rättsligt 
förfarande rörande tvisten i fråga.

(12) Detta direktiv bör inte gälla för 
förfaranden inför sådana system för 
hantering av konsumentklagomål som 
drivs av näringsidkaren. Det bör inte heller 
gälla för direkta förhandlingar mellan 
parterna. Det bör dessutom inte gälla för 
försök av en domare att lösa en tvist under 
ett rättsligt förfarande rörande tvisten i 
fråga.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 
om vissa aspekter på medling på 
privaträttens område ger redan en ram för 
medlingssystem på unionsnivå, särskilt 
för gränsöverskridande tvister, utan att 
hindra att det tillämpas på interna 
medlingssystem. Detta direktiv 
kompletterar detta system när det gäller 
andra alternativa 
tvistlösningsförfaranden.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna 
påverka deras inställning till tvisten. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar inte förekommer när de 
alternativa tvistlösningsorganen finansieras 
av en av parterna i tvisten eller av en 
organisation där en av parterna är medlem.

(17) De fysiska personer som ansvarar för 
den alternativa tvistlösningen bör endast 
anses vara opartiska om de inte kan utsättas 
för påtryckningar som skulle kunna 
påverka deras inställning till tvisten. Man 
måste särskilt säkerställa att sådana 
påtryckningar inte förekommer när de 
alternativa tvistlösningsorganen finansieras 
av en av parterna i tvisten eller av en 
organisation där en av parterna är medlem.
För att säkerställa att det inte föreligger 
någon intressekonflikt bör fysiska 
personer med ansvar för alternativ 
tvistlösning uppge alla omständigheter 
som kan begränsa deras oberoende eller 
ge upphov till intressekonflikt. Särskilda 
krav bör gälla för personer som är enbart 
anställda av en näringsidkare eller av en 
yrkesorganisation eller 
företagsorganisation där näringsidkaren 
är medlem, och kraven bör regelbundet 
övervakas av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Det är av avgörande vikt för 
framgångsrik alternativ tvistlösning, 
särskilt för att säkerställa det nödvändiga 
förtroendet för de alternativa 
tvistlösningsförfarandena, att de fysiska 
personer som ansvarar för den alternativa 
tvistlösningen innehar den nödvändiga 
sakkunskapen. Därför bör specifika 
utbildningssystem erbjudas i samarbete 
mellan medlemsstaterna och 
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kommissionen.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Trots att de lösningar som utarbetas 
av de alternativa tvistlösningsorganen och 
att resultatet av alternativa 
tvistlösningsförfaranden förutom i 
rättsregler också kan grunda sig på 
rättvisa och uppförandekoder, bör inte 
denna flexibilitet leda till försämrat 
konsumentskydd jämfört med det skydd 
som konsumenterna skulle åtnjuta genom 
domstolens tillämpning av lagen. Av 
denna anledning bör direktivet innefatta 
laglighetsprincipen, vilken kommer att 
gälla vid alternativa 
tvistlösningsförfaranden och genom 
vilken det alternativa tvistlösningsorganet 
tar beslut om en lösning som är bindande 
för konsumenten, inklusive de 
förfaranden som genomförs av fysiska 
personer som är anställda enbart av 
näringsidkaren eller av en 
yrkesorganisation eller 
företagsorganisation där näringsidkaren 
är medlem. Medlemsstaterna bör framför 
allt säkerställa att konsumenterna inte 
fråntas det skydd som de åtnjuter enligt de 
tvingande bestämmelser som finns i 
lagstiftningen i den stat där organet har 
sitt säte. Vid gränsöverskridande tvister 
bör medlemsstaterna säkerställa att 
konsumenterna inte fråntas det skydd som 
de åtnjuter enligt de tvingande 
bestämmelser som finns i lagstiftningen i 
den medlemsstat där de har sin varaktiga 
bostad, i de fall som föreskrivs i artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 593/2008 av den 
17 juni 2008 om tillämplig lag för 
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avtalsförpliktelser (Rom I)1.
_____________
1 EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara effektiva. De bör vara enkla och 
snabba och i allmänhet inte vara längre än 
90 dagar. Det alternativa 
tvistlösningsorganet bör kunna förlänga 
denna frist om det är nödvändigt med 
hänsyn till tvistens komplexitet.

(19) Alternativa tvistlösningsförfaranden 
bör vara effektiva. De bör vara enkla och 
snabba och i allmänhet inte vara längre än 
90 dagar från den dag då parterna har 
underrättats om att ett klagomål har 
lämnats in. Det alternativa 
tvistlösningsorganet bör meddela parterna 
om klagomålet efter att ha tagit emot alla 
handlingar som är nödvändiga för att 
genomföra det alternativa 
tvistlösningsförfarandet. Det alternativa 
tvistlösningsorganet bör kunna förlänga 
denna frist om tvisterna är komplicerade 
eller mycket tekniska. Parterna bör få 
information om varje eventuell 
förlängning och om hur lång tid det 
förväntas ta att lösa tvisten. 

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att säkerställa alternativa 
tvistlösningsorgans effektivitet är det 
nödvändigt att föreskriva bestämmelser 
för att se till att de endast tar upp 
relevanta mål. Det bör därför krävas att 
konsumenterna försöker nå en uppgörelse 
i godo med näringsidkaren innan tvisten 
hänskjuts till ett alternativt 
tvistlösningsorgan. Sådana interna system 
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för hantering av klagomål kan utgöra ett 
effektivt sätt att lösa konsumenttvister i ett 
tidigt skede. Medlemsstaterna bör tillåtas 
behålla eller införa nationella 
bestämmelser när det gäller förfaranden 
för intern klagomålshantering. De bör 
vidare kunna tillåta alternativa 
tvistlösningsorgan att kräva bevis på att 
ett sådant försök till en uppgörelse i godo 
har gjorts och att slå fast att klagomålet 
inte ska tillåtas om konsumenten inte 
lägger fram sådana bevis. 
Medlemsstaterna bör också kunna 
fastställa minimitrösklar för anspråkets 
värde för att undvika fall då anspråket är 
oproportionerligt lägre än den faktiska 
kostnaden för det alternativa 
tvistlösningsförfarandet.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att uppfylla den erkända 
frihetsprincipen bör resultatet av 
alternativa tvistlösningsförfaranden inte 
vara bindande för parterna om de inte har 
upplysts innan förfarandet inleds om 
resultatets bindande karaktär och 
uttryckligen samtycker till det. Om det 
föreskrivs i nationella regler att 
lösningarna är bindande för 
näringsidkaren ska endast konsumenten 
uttryckligen samtycka till dem.
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Det är viktigt med sekretess i 
alternativa tvistlösningsförfaranden och 
detta direktiv bör därför innehålla en 
minsta grad av regelmässig förenlighet 
hos civilrättsliga förfaranden med hänsyn 
till hur sekretessen i alternativa 
tvistlösningsförfaranden ska skyddas i 
senare civil- och handelsrättsliga 
domstols- eller skiljedomsförfaranden.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) För att uppmuntra parterna att 
använda alternativa 
tvistlösningsförfaranden bör 
medlemsstaterna se till att deras regler om 
talefrister och preskriptionstider inte 
hindrar parterna att gå till domstol eller 
söka skiljedomsförfarande om deras 
försök att nå en lösning genom ett 
alternativt tvistlösningsförfarande 
misslyckas. Medlemsstaterna bör se till att 
detta resultat uppnås trots att detta 
direktiv inte harmoniserar de nationella 
reglerna om talefrister och 
preskriptionstider. Bestämmelser om 
talefrister och preskriptionstider i 
internationella överenskommelser som 
har genomförts i medlemsstaterna, 
exempelvis på det transporträttsliga 
området, bör inte påverkas av detta 
direktiv.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Enligt detta direktiv är det inte 
obligatoriskt för näringsidkarna att 
medverka i alternativa 
tvistlösningsförfaranden, och resultatet av 
förfarandena är inte bindande för 
näringsidkarna när en konsument lämnat in 
ett klagomål mot dem. Detta direktiv 
påverkar dock inte tillämpningen av 
nationell lagstiftning som gör 
näringsidkarnas medverkan i sådana 
förfaranden obligatorisk eller resultatet av 
förfarandena bindande för näringsidkarna, 
förutsatt att den lagstiftningen inte hindrar 
parterna från att utöva sin rätt till 
domstolsprövning, som garanteras i 
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

(23) Enligt detta direktiv är det inte 
obligatoriskt för näringsidkarna att 
medverka i alternativa 
tvistlösningsförfaranden, och resultatet av 
förfarandena är inte bindande för 
näringsidkarna när en konsument lämnat in 
ett klagomål mot dem. För att se till att 
konsumenterna har tillgång till 
upprättelse och att de inte tvingas avstå 
från sina anspråk, bör näringsidkarna så 
långt möjligt uppmuntras att delta i 
förfaranden för alternativ tvistlösning. 
Detta direktiv påverkar därför inte 
tillämpningen av nationell lagstiftning som 
gör näringsidkarnas medverkan i sådana 
förfaranden obligatorisk eller förenad med 
fördelar eller påföljder, eller resultatet av 
förfarandena bindande för näringsidkarna, 
förutsatt att den lagstiftningen inte hindrar 
parterna från att utöva sin rätt till 
domstolsprövning, som garanteras i
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. 

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att öka tillämpningen av 
alternativa tvistlösningsförfaranden i EU 
bör utvecklingen av paneuropeiska 
tvistlösningsorgan främjas. I detta direktiv 
bör ett alternativt tvistlösningsorgan anses 
vara alleuropeiskt om det är gemensamt 
för två eller fler medlemsstater eller om 
det har inrättats av en europeisk 
paraplyorganisation. Dessa organ skulle 
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till exempel kunna inrättas under 
europeisk lag, till exempel som europeiska 
ekonomiska intressegrupperingar.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De alternativa tvistlösningsorganen 
bör övervakas noga så att man kan 
säkerställa att de fungerar korrekt och 
effektivt. Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna enligt detta direktiv bör 
offentliggöra och uppdatera en förteckning 
över alternativa tvistlösningsorgan som 
uppfyller kraven i detta direktiv. Andra 
organ, t.ex. alternativa tvistlösningsorgan, 
konsumentorganisationer, 
näringslivsorganisationer och nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, bör också 
offentliggöra denna förteckning. Dessutom 
bör de behöriga myndigheterna 
offentliggöra regelbundna rapporter om 
utvecklingen av alternativa 
tvistlösningsorgan och hur de fungerar. De 
alternativa tvistlösningsorganen bör ge de 
behöriga myndigheterna specifika 
uppgifter som rapporterna bör bygga på.
Medlemsstaterna bör uppmuntra de 
alternativa tvistlösningsorganen att lämna 
uppgifterna i enlighet med kommissionens 
rekommendation 2010/304/EU om 
användning av en harmoniserad metod för 
klassificering och rapportering av klagomål 
och förfrågningar från konsumenter.

(27) De alternativa tvistlösningsorganen 
bör övervakas noga så att man kan 
säkerställa att de fungerar korrekt och 
effektivt. I detta syfte bör 
medlemsstaterna utse en behörig 
myndighet. Eftersom det kan vara svårt 
när det gäller sektorsrelaterad alternativ 
tvistlösning att anförtro 
övervakningsuppgifterna till endast en 
myndighet bör medlemsstaterna i detta 
fall kunna utse en behörig myndighet för 
varje sektor. Kommissionen och de 
behöriga myndigheterna enligt detta 
direktiv bör offentliggöra och uppdatera en 
förteckning över alternativa 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
detta direktiv. Medlemsstaterna bör se till 
att alternativa tvistlösningsorgan, 
konsumentorganisationer, 
näringslivsorganisationer och nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, också 
offentliggör denna förteckning. Dessutom 
bör de behöriga myndigheterna 
offentliggöra regelbundna rapporter om 
utvecklingen av alternativa 
tvistlösningsorgan och hur de fungerar. De 
alternativa tvistlösningsorganen bör ge de 
behöriga myndigheterna specifika 
uppgifter som rapporterna bör bygga på.
Medlemsstaterna bör uppmuntra de 
alternativa tvistlösningsorganen att lämna 
uppgifterna i enlighet med kommissionens 
rekommendation 2010/304/EU om 
användning av en harmoniserad metod för 
klassificering och rapportering av klagomål 
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och förfrågningar från konsumenter.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska bidra till en 
välfungerande inre marknad och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom att 
säkerställa att tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare kan hänskjutas till organ 
som erbjuder opartiska, öppna, effektiva 
och rättvisa alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

Detta direktiv ska bidra till en 
välfungerande inre marknad och till en hög 
konsumentskyddsnivå genom att 
säkerställa att tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare kan hänskjutas av 
konsumenter till organ som erbjuder 
opartiska, verksamhetsmässigt oberoende,
öppna, effektiva och rättvisa alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

Motivering

Alternativ tvistlösning har utformats som ett instrument för prövning för konsumenter som 
syftar till att avlägsna obalansen mellan näringsidkare som har större förmåga att klara 
ekonomiska förluster och betala för en rättslig prövning och konsumenter som annars inte 
skulle söka domstolsprövning på grund av den ekonomiska kostnaden, vilken i vissa fall kan 
vara högre än anspråket självt.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv gäller förfaranden för 
lösning utanför domstol av avtalstvister 
som uppstår i samband med att en 
näringsidkare som är etablerad i unionen 
säljer varor eller tillhandahåller tjänster till 
en konsument som är bosatt i unionen, 
genom ingripande av ett tvistlösningsorgan 
som föreslår eller ålägger parterna en 
lösning eller sammanför parterna i syfte 
att underlätta en uppgörelse i godo, nedan 
kallade alternativa 
tvistlösningsförfaranden.

1. Detta direktiv gäller förfaranden för 
lösning utanför domstol av avtalstvister 
som uppstår i samband med att en 
näringsidkare som är etablerad i unionen 
säljer varor eller tillhandahåller tjänster till 
en konsument som är bosatt i unionen, 
genom ingripande av ett alternativt 
tvistlösningsorgan.



PE486.223v02-00 16/37 AD\905641SV.doc

SV

Motivering

Definitionen av alternativ tvistlösning bör fastställas tydligt i artikel 4 om definitioner.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förfaranden inför tvistlösningsorgan 
där de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren,

utgår

Motivering

Vissa interna alternativa tvistlösningssystem fungerar mycket bra, och är väl kända av 
konsumenterna som förefaller nöjda med hur de fungerar och deras resultat. Så länge dessa 
interna system uppfyller samma kvalitetskriterier, det vill säga opartiskhet, öppenhet, 
effektivitet och skälighet, bör det inte föreligga någon diskriminering mellan interna system 
och tredje parter.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) näringsidkares klagomål mot 
konsumenter,

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) alternativt tvistlösningsförfarande: ett 
förfarande för lösning utanför domstol av 
en tvist varigenom de delaktiga parterna 
försöker lösa sin konflikt genom ett 
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ingripande av ett tvistlösningsorgan som 
föreslår eller ålägger en lösning eller 
sammanför parterna i syfte att underlätta 
en uppgörelse i godo.

Motivering

Detta klargörande krävs för att tydligt fastställa direktivets syfte och tillämpningsområde.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led f – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– om organet drivs av en juridisk person 
eller en sammanslutning av fysiska eller 
juridiska personer, på den plats där den 
juridiska personen eller sammanslutningen 
av fysiska eller juridiska personer bedriver 
alternativ tvistlösning eller har sitt säte,

– om organet drivs av en juridisk person 
eller en sammanslutning av fysiska eller 
juridiska personer, exempelvis i form av ett 
sådant kollegium som avses i artikel 6.2, 
på den plats där den juridiska personen 
eller sammanslutningen av fysiska eller 
juridiska personer bedriver alternativ 
tvistlösning eller har sitt säte,

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har en webbplats där parterna kan lämna 
in klagomål online,

a) har en webbplats där parterna kan lämna 
in klagomål online, och att denna 
webbplats är funktionellt kopplad till den 
europeiska onlineplattformen för 
tvistlösning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [...]/2012 av den [...] 
[om tvistlösning online vid 
konsumenttvister],



PE486.223v02-00 18/37 AD\905641SV.doc

SV

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Användning av alternativa 
tvistlösningsförfaranden

1. Då talan väcks inför domstol kan 
domstolen när så är lämpligt och med 
beaktande av alla omständigheter i målet 
uppmana parterna att använda alternativ 
tvistlösning för att lösa tvisten. Domstolen 
kan också uppmana parterna att delta i ett 
informationsmöte om användning av 
alternativa tvistlösningsförfaranden om 
sådana möten hålls och är lättillgängliga, 
och erbjuda parterna information om den 
nätbaserade plattform för tvistlösning som 
har inrättats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [publikationsbyrån 
anger hänvisning] av den 
[publikationsbyrån anger 
antagandedatum] om nätbaserad 
tvistlösning för konsumenttvister 
(förordning om nätbaserad tvistlösning 
för konsumenter).
2. Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av nationell lagstiftning 
enligt vilken alternativ tvistlösning är 
obligatorisk eller förenad med fördelar 
eller sanktioner när alternativ tvistlösning 
avvisas, oavsett om det sker före eller efter 
det att ett domstolsförfarande har inletts, 
under förutsättning att sådan lagstiftning 
inte hindrar parterna från att utöva sin 
rätt till domstolsprövning.
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sakkunskap och opartiskhet Sakkunskap, oberoende och opartiskhet

1. Medlemsstaterna ska se till att de fysiska 
personer som ansvarar för alternativ 
tvistlösning har nödvändig sakkunskap och 
är opartiska. Detta ska garanteras genom 
att det säkerställs att de

1. Medlemsstaterna ska se till att de fysiska 
personer som ansvarar för alternativ 
tvistlösning har nödvändig sakkunskap och 
i sin verksamhet är oberoende och 
opartiska. Detta ska garanteras genom att 
det säkerställs att de

a) har nödvändiga kunskaper, färdigheter 
och erfarenheter inom alternativ 
tvistlösning,

a) har nödvändiga kunskaper och
färdigheter inom alternativ tvistlösning 
eller lösning av konsumenttvister i 
domstol, samt en förståelse av 
lagstiftningen, 

b) inte kan fråntas sitt uppdrag utan saklig 
grund,

b) utses för en fast tidsperiod och inte kan 
fråntas sitt uppdrag utan saklig grund,

c) inte har någon intressekonflikt med 
någon av parterna i tvisten.

c) inte har någon intressekonflikt med 
någon av parterna i tvisten.

1a. Vid tillämpningen av punkt 1 led a ska 
medlemsstaterna säkerställa att särskilda 
utbildningsordningar för fysiska personer 
med ansvar för alternativ tvistlösning 
finns tillgängliga. Kommissionen ska 
bistå medlemsstaterna i utvecklingen av 
sådana utbildningsordningar och 
mekanismer för kvalitetskontroll.
1b. Vid tillämpningen av punkt 1 led c ska 
medlemsstaterna säkerställa att de fysiska 
personer som ansvarar för alternativ 
tvistlösning uppger alla omständigheter 
som kan påverka, eller kan förefalla 
påverka, deras oberoende eller ge upphov 
till intressekonflikt. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
berörda personen under sådana 
omständigheter endast går med på att 
agera eller fortsätter att agera om 
parterna uttryckligen samtycker och han 
eller hon är säker på att kunna 
genomföra det alternativa 
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tvistlösningsförfarandet med fullt 
oberoende, för att säkerställa fullständig 
opartiskhet.
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
skyldigheten att lämna ut uppgifter i 
enlighet med denna punkt gäller för hela 
det alternativa tvistlösningsförfarandet.
1c. Om den fysiska personen med ansvar 
för alternativ tvistlösning är en oberoende 
tredje part, innefattar de omständigheter 
som ska lämnas ut i enlighet med 
punkt 1b följande:
a) Eventuella personliga eller 
näringsrelaterade förbindelser med en 
eller flera av parterna under de senaste 
tre åren innan personen inledde sin tjänst.
b) Ekonomiskt eller annat intresse, direkt 
eller indirekt, i resultatet av det 
alternativa tvistlösningsförfarandet.
c) Om den berörda personen under de 
senaste tre åren innan han eller hon 
inledde sin tjänst har agerat i någon 
annan egenskap för en eller flera av 
parterna än för det alternativa 
tvistlösningsförfarandet, eller för en 
yrkesorganisation eller 
företagsorganisation där någon av 
parterna är medlem, eller för någon 
annan medlem av denna. 
1d. Vid tillämpningen av punkt 1 led c ska 
medlemsstaterna, när de fysiska personer 
som ansvarar för tvistlösningen är enbart 
anställda av näringsidkaren eller av en 
yrkesorganisation eller 
företagsorganisation där näringsidkaren 
är medlem, om inte dessa fysiska personer 
uppfyller kraven enligt punkt 1e, 
säkerställa att de är en del av ett 
kollegium bestående av ett lika stort antal 
företrädare för konsumentorganisationer 
som företrädare för näringsidkare eller, i 
förekommande fall, för en 
yrkesorganisation eller 
företagsorganisation. 
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1e. När de fysiska personer som ansvarar 
för tvistlösningen är enbart anställda av 
näringsidkaren eller av en 
yrkesorganisation eller 
företagsorganisation där näringsidkaren 
är medlem, och dessa fysiska personer 
inte är en del av ett kollegium enligt 
punkt 1d, ska medlemsstaterna säkerställa 
att de uppfyller följande krav:
a) De ska utses för en tillräcklig tid för att 
säkerställa att deras verksamhet är 
oberoende.
b) De kan inte ta emot instruktioner från 
näringsidkaren vare sig direkt eller 
indirekt.
c) Deras ersättning är fullständigt 
oberoende av resultaten av det alternativa 
tvistlösningsförfarandet.
d) Deras oberoende garanteras av en 
särskild budget som ska vara åtskild från 
näringsidkarens allmänna budget, eller i 
förekommande fall, yrkesorganisationens 
eller företagsorganisationens allmänna 
budget, för att garantera att de alternativa 
tvistlösningsförfarandena är effektiva.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser och i pappersform i sina 
lokaler offentliggör information om

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser och, på begäran, i 
pappersform i sina lokaler, på ett enkelt 
språk som lätt kan förstås, offentliggör 
information om 
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de fysiska personer som ansvarar för den 
alternativa tvistlösningen, hur de har utsetts 
och längden på deras uppdrag,

a) en förteckning över fysiska personer 
som ansvarar för den alternativa 
tvistlösningen och deras 
meritförteckningar, inbegripet de 
områden där de är sakkunniga, hur de har 
utsetts och längden på deras uppdrag,

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) de typer av tvister som de är behöriga att 
behandla,

d) de typer av tvister som de är behöriga att 
behandla, inbegripet anspråkets minsta 
värde när det är tillämpligt,

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) de eventuella kostnader som parterna ska 
stå för,

i) de eventuella kostnader som parterna ska 
stå för, inbegripet regler om fördelning av 
rättegångskostnader i slutet av 
förfarandet,

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) påföljderna för bristande efterlevnad 
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vid ett beslut med bindande verkan för 
parterna.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser och i pappersform i sina 
lokaler offentliggör årliga 
verksamhetsrapporter. Rapporterna ska 
innehålla följande uppgifter om både 
inhemska och gränsöverskridande tvister:

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
alternativa tvistlösningsorganen på sina 
webbplatser och, på begäran, i 
pappersform i sina lokaler offentliggör 
årliga verksamhetsrapporter. Rapporterna 
ska innehålla följande uppgifter om både 
inhemska och gränsöverskridande tvister:

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eventuella återkommande problem som 
leder till tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare.

b) Eventuella återkommande problem som 
leder till tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare, vilka kan åtföljas av 
rekommendationer om hur liknande 
problem kan undvikas eller lösas i 
framtiden.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) I hur stor utsträckning resultaten av de 
alternativa tvistlösningsförfarandena 
efterlevts, om detta är känt.

e) I hur stor utsträckning resultaten av de 
alternativa tvistlösningsförfarandena 
efterlevts.
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förfarandet är lättillgängligt för båda 
parter oberoende av var de befinner sig.

a) Förfarandet är disponibelt och 
tillgängligt både online och offline 
oberoende av var parterna befinner sig.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Ett alternativt tvistlösningsförfarande 
kan bara inledas av konsumenten.

Motivering

Syftet med alternativa tvistlösningssystem är att garantera större tillgång till rättvisa för 
svagare parter – ofta konsumenten – genom att ge dem ett sätt att inleda en prövning.
Näringsidkare ska inte kunna använda alternativa tvistlösningssystem mot konsumenter för 
att driva in skulder.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Det alternativa tvistlösningsorgan som 
har tagit emot ett klagomål underrättar 
parterna om tvisten så snart det har tagit 
emot alla handlingar som omfattar 
relevant information om klagomålet.
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tvisten löses inom 90 dagar från den 
dag då det alternativa tvistlösningsorganet 
tog emot klagomålet. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

d) Tvisten löses inom 90 dagar från den 
dag då parterna har underrättats om att 
ett klagomål har lämnats in. 
Medlemsstaterna ska se till att det 
alternativa tvistlösningsorganet kan välja
att förlänga denna frist om tvisterna är 
komplicerade eller mycket tekniska. 
Parterna ska underrättas om varje 
förlängning och om hur lång tid det 
förväntas ta att lösa tvisten.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att säkra effektiviteten i 
alternativa tvistlösningsförfaranden ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
konsumenterna blir skyldiga att söka en 
uppgörelse i godo direkt med 
näringsidkaren innan de hänskjuter 
tvisten till ett alternativt 
tvistlösningsorgan. Medlemsstaterna kan 
låta alternativa tvistlösningsorgan kräva 
bevis på att ett sådant försök har gjorts 
och slå fast att klagomålet inte ska tillåtas 
om konsumenten inte gör det.

Motivering

För att undvika att överbelasta alternativa tvistlösningsorgan ska endast relevanta mål föras 
till alternativ tvistlösning. Det är därför nödvändigt att begränsa tillåtligheten för mål genom 
att kräva att konsumenterna först försöker lösa problemet med näringsidkaren och endast om 
detta försök misslyckas gå vidare till alternativ tvistlösning.
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Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna får begränsa 
tillåtligheten för en tvist för alternativ 
tvistlösning genom att fastställa 
minimitrösklar för anspråkets värde, med 
hänsyn till huruvida anspråkets värde är 
oproportionellt lägre än den faktiska 
kostnaden för det alternativa 
tvistlösningsförfarandet.

Motivering

Det kan vara gynnsamt för medlemsstaterna att ställa upp minimitrösklar för anspråkets 
värde för att undvika att oskäliga mål förs till alternativ tvistlösning.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Parterna har möjlighet att dra sig ur 
förfarandet när som helst om de är 
missnöjda med förfarandets prestation 
eller gång. De ska upplysas om denna rätt 
innan förfarandet inleds. Denna 
bestämmelse ska endast gälla för 
konsumenten om det föreskrivs i 
nationella regler att deltagandet i 
alternativa tvistlösningsförfaranden är 
bindande för näringsidkaren.

Ändringsförslag 42

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

a) Parterna har möjlighet att framföra sin 
ståndpunkt samt höra de argument och 
sakförhållanden som den andra parten 
lägger fram och eventuella 
expertutlåtanden.

a) Parterna har möjlighet att framföra sin 
ståndpunkt samt få tillgång till och kunna 
kommentera de argument och 
sakförhållanden som den andra parten 
lägger fram, inbegripet eventuella 
utlåtanden och yttranden från experter.

Motivering

Det måste klargöras att alla förfaranden inte genomförs personligen och att de kan inledas 
helt eller delvis skriftligt. Parterna ska också ges rätten att kommentera de argument och 
sakförhållanden som den andra parten presenterar, inbegripet eventuella utlåtanden eller 
yttranden från en expert.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
frihetsprincipen följs genom att ställa 
följande krav:
a) En överenskommelse mellan en 
konsument och en näringsidkare om att 
lämna in klagomål till ett alternativt 
tvistlösningsorgan är inte bindande för 
konsumenten om den ingicks innan 
tvisten uppstod, och om den innebär att 
konsumenten fråntas sin rätt att väcka 
talan inför domstol för att reglera tvisten.
b) Resultatet av ett alternativt 
tvistlösningsförfarande har ingen 
bindande verkan för de inblandade 
parterna om de inte innan förfarandet 
inleddes har upplysts om resultatets 
bindande karaktär och uttryckligen 
samtycker till den. Om det föreskrivs i 
nationella regler att lösningarna är 
bindande för näringsidkaren ska endast 
konsumenten uttryckligen samtycka till 
dem.
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om det finns alternativa 
tvistlösningsförfaranden som syftar till att 
lösa en tvist får medlemsstaterna besluta 
att de lösningar som föreslås genom dessa 
förfaranden blir bindande för en 
näringsidkare om konsumenten så 
önskar.
I sådana fall ska det förstås att 
artikel 9.2 b och artikel 9.2 c bara gäller 
för konsumenten.

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna fortsätta med och genomföra nya alternativa tvistlösningssystem 
så att ett beslut, om konsumenten väljer att godta resultatet av ett förfarande, blir bindande 
för näringsidkaren.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Deltagande i förfarandet utesluter inte 
möjligheten att söka prövning genom ett 
normalt domstolsförfarande.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
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Legaliteten hos alternativa 
tvistlösningsbeslut

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
resultatet av ett alternativt 
tvistlösningsförfarande, även när det 
genomförs av fysiska personer enligt 
artikel 6.1 d, som syftar till att lösa en tvist 
genom en för konsumenten bindande 
lösning inte leder till att konsumenten 
fråntas det skydd som ges genom de 
tvingande bestämmelserna i lagen i den 
medlemsstat där det alternativa 
tvistlösningsorganet är etablerat.
2. Vid gränsöverskridande 
konsumenttvister ska medlemsstaterna 
säkerställa att resultatet av ett alternativt 
tvistlösningsförfarande, även när det 
genomförs av fysiska personer enligt 
artikel 6.1 d, som syftar till att lösa en tvist 
genom en för konsumenten bindande 
lösning inte leder till att konsumenten 
fråntas det skydd som denne åtnjuter 
genom de bestämmelser som inte kan 
avstås genom avtal till följd av lagen i den 
medlemsstat där konsumenten har sin 
varaktiga hemvist, i de fall som föreskrivs 
i artikel 6 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 593/2008 av 
den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (Rom I)1.
3. Vid alternativa 
tvistlösningsförfaranden som syftar till att 
lösa en tvist genom att en lösning läggs 
fram ska medlemsstaterna se till att den 
föreslagna lösningen även kan baseras på 
rättvisa och på uppförandekoder eller 
riktlinjer för självreglering, med 
vederbörlig hänsyn till tillämplig lag.
______________
1 EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9b
Sekretess i alternativa 

tvistlösningsförfaranden
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att om 
parterna inte avtalar om annat ska varken 
alternativa tvistlösningsorgan eller fysiska 
personer med ansvar för alternativ 
tvistlösning vara skyldiga att vittna i civil-
och handelsrättsliga domstols- eller 
skiljedomsförfaranden avseende 
information som härrör eller resulterar 
från ett alternativt 
tvistlösningsförfarande, med följande 
undantag:
a) När det är nödvändigt på grund av 
prioriterade hänsyn till den allmänna 
ordningen i den berörda medlemsstaten, 
särskilt när det krävs för att säkerställa 
skyddet av barns intressen eller förhindra 
skada på en persons fysiska eller 
psykologiska integritet.
b) När utlämnandet av innehållet i 
resultatet av ett alternativt 
tvistlösningsförfarande är nödvändigt för 
att genomföra eller verkställa detta 
resultat.
2. Ingenting i punkt 1 hindrar att en 
medlemsstat inför strängare åtgärder för 
att skydda sekretessen i alternativa 
tvistlösningsförfaranden.
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Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 9c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9c
Alternativa tvistlösningsförfarandens 

effekt på talefrister och preskriptionstider
1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
parter som väljer alternativ tvistlösning 
för att lösa en tvist inte senare förhindras 
att inleda ett rättegångs- eller 
skiljedomsförfarande i förhållande till 
denna tvist genom att talefristerna eller 
preskriptionstiderna går ut under det 
alternativa tvistlösningsförfarandet.
2. Punkt 1 ska inte påverka 
bestämmelserna om talefrister eller 
preskriptionstider i internationella 
överenskommelser som medlemsstaterna 
är part i.

Motivering

Användningen av alternativ tvistlösning ska inte förhindra tillgången till normala 
domstolsförfaranden.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om 
de alternativa tvistlösningsorgan som de
omfattas av och som är behöriga att 
behandla eventuella tvister mellan dem 
och konsumenter. Informationen ska 
omfatta adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser, och det 
ska anges om näringsidkaren åtar sig att 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
näringsidkare som är etablerade på deras 
territorium underrättar konsumenterna om 
de alternativa tvistlösningsorgan som de
åtar sig att använda sig av för att lösa
eventuella tvister mellan dem och 
konsumenter. Informationen ska omfatta 
adressen till de berörda alternativa 
tvistlösningsorganens webbplatser.
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använda sig av dessa organ för att lösa 
tvister med konsumenter.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig på ett enkelt, direkt, väl 
synligt och beständigt sätt på 
näringsidkarens webbplats, om en sådan 
finns, i de allmänna villkoren för avtal om 
försäljning av varor eller tillhandahållande 
av tjänster mellan näringsidkaren och en 
konsument samt på fakturor och kvitton 
avseende dessa avtal. Det ska anges var 
det finns ytterligare information om det 
berörda alternativa tvistlösningsorganet 
och om villkoren för användning av 
organet.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
göras tillgänglig på ett lättförståeligt, 
tydligt och enkelt sätt

a) på näringsidkarens webbplats, om en 
sådan finns, 

b) i förekommande fall, i de allmänna 
villkoren för avtal om försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster mellan 
näringsidkaren och en konsument, samt

c) alltid när näringsidkaren skriftligen 
meddelar konsumenten att ett klagomål 
som lämnats in direkt till näringsidkaren 
avvisas.
Det ska anges var det finns ytterligare 
information om det berörda alternativa 
tvistlösningsorganet och om villkoren för 
användning av organet.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bestämmelserna i den här artikeln ska 
inte påverka tillämpningen av 
bestämmelserna i artiklarna 6, 7 och 8 i 
direktiv 2011/83/EU beträffande 
konsumentinformation vid distansavtal och 
avtal utanför fasta affärslokaler.

3. Bestämmelserna i den här artikeln ska 
inte påverka tillämpningen av 
bestämmelserna i artiklarna 6, 7 och 8 i 
direktiv 2011/83/EU beträffande 
konsumentinformation vid distansavtal och 
avtal utanför fasta affärslokaler, i artikel 3 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/65/EG av den 
23 september 2002 om distansförsäljning 
av finansiella tjänster till konsumenter1

och artikel 185 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/138/EG av den 
25 november 2009 om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II)2.

______________
1 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.
2 EUT L 335, 17.12.2008, s. 1.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning med namnet på och 
kontaktuppgifter till de nätverk som avses i 
punkt 1. Kommissionen ska vid behov
uppdatera denna förteckning vartannat år.

3. Kommissionen ska offentliggöra en 
förteckning med namnet på och 
kontaktuppgifter till de nätverk som avses i 
punkt 1. Kommissionen ska uppdatera 
denna förteckning vartannat år.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet som ska ansvara för 

1. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
myndighet som ska ansvara för 
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övervakningen av utvecklingen av 
alternativa tvistlösningsorgan på dess 
territorium och av hur de fungerar. Varje 
medlemsstat ska meddela kommissionen 
vilken myndighet den har utsett.

övervakningen av utvecklingen av 
alternativa tvistlösningsorgan på dess 
territorium och av hur de fungerar. Vid 
sektorsrelaterade alternativa 
tvistlösningsförfaranden kan 
medlemsstaterna utse en behörig 
myndighet för varje sektor. Varje 
medlemsstat ska meddela kommissionen 
vilka myndigheter den har utsett.

Motivering

En del alternativa tvistlösningsorgan är sektorsrelaterade. Det skulle vara mycket svårt att 
anförtro övervakningsuppgifterna till en enda myndighet, vilken skulle omfatta alla sektorer 
och därmed åläggas en betydande börda. Att ha en behörig myndighet för varje sektor bör 
fortsätta att vara ett tillgängligt alternativ för de medlemsstater som inte har en enda 
myndighet som är behörig för alla sektorer.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) I hur stor utsträckning resultaten av de 
alternativa tvistlösningsförfarandena 
efterlevts, om detta är känt.

d) I hur stor utsträckning resultaten av de 
alternativa tvistlösningsförfarandena 
efterlevts.

Motivering

De alternativa tvistlösningsorganen bör ha en skyldighet att övervaka efterlevnaden av 
resultaten. Detta är en viktig indikator på effektiviteten i alternativa tvistlösningssystem och 
hjälper även konsumenter och företag vid deras beslut om huruvida det är meningsfullt att 
inleda ett alternativt tvistlösningsförfarande.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Eventuella återkommande problem som 
leder till tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare.

f) Eventuella återkommande problem som 
leder till tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare, vilka kan åtföljas av
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vägledande lösningar, särskilt inbegripet 
förslag till hur dessa frågor ska lösas.

Motivering

För att underlätta utbytet av bästa praxis kan det vara gynnsamt att alternativa 
tvistlösningsorgan erbjuder vägledande lösningar till de mål som de har löst, samtidigt som 
sekretessen bevaras.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje behörig myndighet ska på 
grundval av den bedömning som avses i 
punkt 1 upprätta en förteckning över de 
alternativa tvistlösningsorgan som 
uppfyller kraven i punkt 1.

2. Varje behörig myndighet ska på 
grundval av den bedömning som avses i 
punkt 1 upprätta en förteckning över de 
alternativa tvistlösningsorgan som har 
meddelats till den och som uppfyller 
kraven i punkt 1.

Motivering

Det bör vara tydligt att myndigheter inte har något utrymme för skönsmässiga beslut om att 
vägra ett upptagande i förteckningen så länge bedömningen visar att det alternativa 
tvistlösningssystemet uppfyller bestämmelserna i kapitel II.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Behovet av parternas eller deras ombuds 
fysiska närvaro, i förekommande fall, med 
angivande av alternativet att tvisten kan 
lösas utan att parterna eller deras 
representanter är fysisk närvarande, om 
de har sin hemvist eller normalt 
uppehåller sig i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 58
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter ska avlägsna ett 
alternativt tvistlösningsorgan från 
förteckningen om detta organ inte längre 
uppfyller kravet i punkt 1. Förteckningen 
ska omedelbart uppdateras och de 
relevanta uppgifterna ska förmedlas till 
kommissionen.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vartannat år ska de offentliga 
myndigheterna offentliggöra en rapport om 
utvecklingen av alternativa 
tvistlösningsorgan och om hur de fungerar.
I rapporten ska man särskilt

5. Vartannat år ska de offentliga 
myndigheterna offentliggöra och till 
kommissionen översända en rapport om 
utvecklingen av alternativa 
tvistlösningsorgan och om hur de fungerar.
I rapporten ska man särskilt

Motivering

Som en fråga om gott samarbete mellan kommissionen och nationella behöriga myndigheter 
är det önskvärt att de sistnämnda skickar sina rapporter till kommissionen, som skulle 
centralisera informationen, eftersom det underlättar kommissionens insamlande av 
information.
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