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LYHYET PERUSTELUT

Lausunnon valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta kuluttajariitojen 
verkkovälitteisestä riidanratkaisusta, koska se osaltaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja 
myös esimerkiksi kieliongelmista ja menettelytapojen vieraudesta johtuen joskus hankalan 
verkkovälitteisen riidanratkaisun kattavuutta.

Valmistelija on kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että ehdotettu järjestelmä voi saavuttaa nämä 
päämäärät vain, jos se on kattava (liiketoimet kotimaassa ja sen ulkopuolella sekä verkossa ja 
sen ulkopuolella), noudattaa tiukkoja normeja (hyvä kuluttajansuoja, puolueettomuus, 
tehokkuus, avoimuus), on helppokäyttöinen ja tuloksiltaan tehokas sekä säilyttää 
mahdollisuuden oikeuskeinojen saatavuuteen, eli ei poista kuluttajien oikeutta viedä asiaa 
tuomionistuimen käsiteltäväksi.

Ehdotetuissa tarkistuksissa pyritään tähän erityisesti seuraavilla tavoilla:

 laajentamalla soveltamisalaa rajatylittäviin ja kotimaisiin liiketoimiin, sillä eron 
tekeminen näiden kahden välillä ei palvele mitään tarkoitusta (eikä usein ole käytännössä 
mahdollistakaan); samoista syistä soveltamisalaan olisi otettava mukaan myös verkon 
ulkopuolisista liiketoimista aiheutuvat riidat;

 nimeämällä foorumi verkkovälitteiseksi neuvontafoorumiksi, jotta se ilmentäisi paremmin 
toimintaansa (neuvonta) ja soveltamisalaansa (verkkovälitteinen apukeino verkossa ja sen 
ulkopuolella tapahtuville liiketoimille);

 varmistamalla, että verkkovälitteinen neuvontafoorumi todella auttaa kuluttajia 
hyötymään vaihtoehtoisesta riidanratkaisujärjestelmästä; sisällyttämällä foorumiin 
elinkeinonharjoittajien valituspalvelujen käytön; tarjoamalla vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä ja sen elimiä koskevat kattavat tiedot julkisesti kaikille 
kiinnostuneille; liittämällä foorumiin kaikkien yhteyshenkilöiden yhteystiedot; tarjoamalla 
yhdessä yhteyspisteiden ja -henkilöiden kanssa kuluttajille apua valituslomakkeen 
täyttämisessä ja parhaiten soveltuvan vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen valitsemisessa, 
ja avustamalla asiasta vastaavien yhteyshenkilöiden laatimalla tilapäisellä menettelyllä, 
jos kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja eivät löydä yhteistä vaihtoehtoista 
riidanratkaisuelintä;

 toteamalla mahdollisimman selkeästi, että komissiolla on vastuu verkkofoorumista;
 edistämällä edullista vaihtoehtoista riidanratkaisujärjestelyä ja verkkovälineiden käyttöä 

tiedottamalla kuluttajille mahdollisimman perinpohjaisesti ja varhaisessa vaiheessa 
maksuista ja henkilökohtaisen läsnäolon välttämättömyydestä sekä sisällyttämällä 
uudelleentarkastelulausekkeeseen erityisesti verkkoviestintää koskeva näkökulma;

 määrittelemällä selkeästi määräajat, mihin mennessä toimivaltainen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin on löydettävä ja riita on saatava ratkaistuksi;

 järjestämällä uudelleen komission ehdotukseen sisältyvien täytäntöönpanotoimien ja 
delegoitujen säädösten jaon siten, että se paremmin heijastaa SEUT-sopimuksen 290 ja 
291 artiklan tavoitteita.
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TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen 
verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen 
vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevasta
verkkofoorumista

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
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 digitaalisiin sisämarkkinoihin ja 
saisivat niistä täyden hyödyn, heillä on 
oltava käytettävissään yksinkertainen ja 
edullinen tapa ratkaista riita-asioita, jotka 
liittyvät tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen verkon kautta. Tämä on 
erityisen tärkeää silloin, kun kuluttajat 
tekevät 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. 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 
on tietenkin tärkeää silloin, kun kuluttajat 
tekevät ostoksia valtioiden rajojen yli, 
mutta myös kotimaisten liiketoimien 
yhteydessä. Saattaa myös olla vaikeaa 
erottaa toisistaan rajatylittäviä ja 
kotimaisia liiketoimia tai verkossa ja sen 
ulkopuolella tapahtuvia liiketoimia. Siksi 
tätä asetusta olisi sovellettava sekä 
rajatylittäviin ja kotimaisiin että verkossa 
ja sen ulkopuolella tapahtuviin 
liiketoimiin.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sisämarkkinat ovat kuluttajille 
arkipäivän todellisuutta, kun he 
matkustavat ja suorittavat ostoja ja 
maksuja. Kuluttajat ovat keskeisiä 
toimijoita sisämarkkinoilla, minkä vuoksi 
heidän pitäisi olla niiden keskiössä. 
Sisämarkkinoiden digitaalisesta 
ulottuvuudesta on tulossa elintärkeä sekä 
kuluttajille että elinkeinonharjoittajille. 
Kuluttajat tekevät yhä enemmän ostoksia 
ja yhä useammat elinkeinonharjoittajat 
myyvät verkon kautta. Kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien pitäisi pystyä 
harjoittamaan liiketoimia luottavaisesti 
digitaalisessa ympäristössä.

(5) Sisämarkkinat ovat kuluttajille 
arkipäivän todellisuutta, kun he 
matkustavat ja suorittavat ostoja ja 
maksuja. Kuluttajat ovat keskeisiä 
toimijoita sisämarkkinoilla, minkä vuoksi 
heidän pitäisi olla niiden keskiössä. 
Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien pitäisi 
pystyä harjoittamaan liiketoimia 
luottavaisesti sisämarkkinoilla.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Helpon ja edullisen riidanratkaisun 
saatavuus voi parantaa kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien luottamusta 
digitaalimarkkinoihin. Kuluttajilla ja 
elinkeinonharjoittajilla on kuitenkin 
edelleen esteitä, kun he pyrkivät löytämään 
tuomioistuimen ulkopuolisia ratkaisuja 
etenkin riita-asioissa, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään 
verkkokauppaan. Tällaiset riita-asiat 
jäävätkin nykyään usein ratkaisematta.

(6) Helpon ja edullisen riidanratkaisun 
saatavuus voi parantaa kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien luottamusta 
sisämarkkinoihin. Kuluttajilla ja 
elinkeinonharjoittajilla on kuitenkin 
edelleen esteitä, kun he pyrkivät löytämään 
tuomioistuimen ulkopuolisia ratkaisuja 
riita-asioissa Riita-asiat jäävätkin nykyään 
usein ratkaisematta.

(Tarkistusta ("valtioiden rajat ylittävän" ja 
"verkkokaupan" poistaminen) sovelletaan 
kaikkialla tekstissä. Jos tarkistus 
hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä 
teknisiä muutoksia.)
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Verkkovälitteinen riidanratkaisu voi 
tarjota yksinkertaisen ja edullisen 
tuomioistuimen ulkopuolisen ratkaisun 
riitoihin, jotka liittyvät valtioiden rajat 
ylittävään verkkokauppaan. Nykyään ei 
kuitenkaan ole olemassa mekanismia, joka 
antaisi kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden 
ratkaista tällaiset riidat sähköisten 
välineiden kautta. Tämä aiheuttaa 
kuluttajille vahinkoa, estää valtioiden rajat 
ylittävää verkkokauppaa, luo eriarvoiset 
toimintaedellytykset 
elinkeinonharjoittajille ja vaikeuttaa näin 
sähköisen kaupankäynnin kehittymistä.

(7) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu voi 
tarjota yksinkertaisen ja edullisen 
tuomioistuimen ulkopuolisen ratkaisun 
riitoihin. Nykyään ei kuitenkaan ole 
olemassa mekanismia, joka antaisi 
kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille 
mahdollisuuden ratkaista riidat sähköisten 
välineiden kautta. Tämä aiheuttaa 
kuluttajille vahinkoa, estää kauppaa, luo 
eriarvoiset toimintaedellytykset 
elinkeinonharjoittajille ja vaikeuttaa näin 
sisämarkkinoiden kehittymistä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä asetusta pitäisi soveltaa 
tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli. Sitä ei pitäisi soveltaa 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjontaan liittyviin kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, jos vähintään toinen niistä ei ole 
sijoittautuneena tai asu Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa silloin, kun kuluttaja tilaa 
kyseisen tavaran tai palvelun, tai jos 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat 
sijoittautuneena tai asuvat samassa 

(8) Tätä asetusta pitäisi soveltaa 
tuomioistuimen ulkopuoliseen 
riitojenratkaisuun kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät tavaroiden 
myyntiin tai palvelujen tarjoamiseen. Sitä 
ei pitäisi soveltaa tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjontaan liittyviin kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, jos vähintään toinen niistä ei ole 
sijoittautuneena tai asu Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa silloin, kun kuluttaja tilaa 
kyseisen tavaran tai palvelun. Asetuksen 
soveltaminen olisi rajattava kuluttajien 
elinkeinonharjoittajia kohtaan esittämiin 
valituksiin.
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jäsenvaltiossa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan yhdenmukaisuus ADR-direktiiviehdotukseen tehtyjen 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) 'Verkkovälitteisen tavaroiden 
myynnin tai palvelujen tarjoamisen' 
määritelmän olisi katettava 
verkkovälitteiseen tavaran myyntiin tai 
palvelun tarjoamiseen liittyvä liiketoimi, 
jossa elinkeinonharjoittaja tai tämän 
välittäjä on tarjonnut tavaroita tai 
palveluita verkkosivuston tai muun 
sähköisen välineen kautta ja kuluttaja on 
tilannut tällaisia tavaroita tai palveluita 
tämän verkkosivuston tai muun sähköisen 
välineen kautta. Tämän olisi katettava 
myös tapaukset, joissa kuluttaja on 
ottanut verkkosivustoon tai muuhun 
tietoyhteiskunnan palveluun yhteyttä 
langattomalla sähköisellä välineellä kuten 
matkapuhelimella.

Poistetaan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, jotka liittyvät 
valtioiden rajat ylittävään perinteiseen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 

(12) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin.
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tarjoamiseen. Tätä asetusta ei pitäisi 
soveltaa elinkeinonharjoittajien välisiin 
riita-asioihin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tällä asetuksen tavoitteena on 
perustaa Euroopan tasolle 
verkkovälitteinen vaihtoehtoinen 
riidanratkaisufoorumi, jäljempänä 'ODR-
foorumi'. ODR-foorumi olisi toteutettava 
interaktiivisena verkkosivustona, joka 
tarjoaa keskitetyn asiointipisteen 
kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille, jotka 
haluavat ratkaista tuomioistuimen 
ulkopuolella riita-asioita, jotka ovat 
syntyneet valtioiden rajat ylittävän 
sähköisen liiketoimen yhteydessä. Sen 
pitäisi tarjota kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuus tehdä 
valituksia täyttämällä sähköinen 
valituslomake, joka on saatavilla Euroopan 
unionin kaikilla virallisilla kielillä, ja 
siirtää valitukset sellaiselle vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle, jäljempänä 'ADR-
elin', joka on toimivaltainen käsittelemään 
kyseistä riita-asiaa. Foorumin olisi 
tarjottava ADR-elimille ja osapuolille 
mahdollisuus riidanratkaisumenettelyn 
hoitamiseen foorumin kautta. 

(14) Tällä asetuksen tavoitteena on 
perustaa Euroopan tasolle 
verkkovälitteinen neuvontafoorumi. 
Foorumi olisi toteutettava interaktiivisena 
verkkosivustona, joka tarjoaa keskitetyn 
asiointipisteen kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka haluavat 
ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella riita-
asioita. Sen pitäisi tarjota kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuus tehdä 
valituksia täyttämällä sähköinen 
valituslomake, joka on saatavilla Euroopan 
unionin kaikilla virallisilla kielillä, ja 
siirtää valitukset sellaiselle vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle, jäljempänä 'ADR-
elin', joka on toimivaltainen käsittelemään 
kyseistä riita-asiaa. Foorumin olisi 
tarjottava ADR-elimille ja osapuolille 
mahdollisuus riidanratkaisumenettelyn 
hoitamiseen foorumin kautta. 

(Tarkistusta ("verkkovälitteinen 
neuvontafoorumi") sovelletaan kaikkialla 
tekstissä. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komission olisi perustettava 
foorumi sekä kehitettävä ja ylläpidettävä 
sen toimintaa, jonka se myös varmistaa, ja 
huolehdittava etenkin riittävän 
rahoituksen ja asiantuntemuksen 
saamisesta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Olisi otettava huomioon myös se, 
että ristiriidasta huolimatta jäsenvaltiot, 
joiden kansallinen lainsäädäntö menee 
sovitteludirektiivin perusvaatimuksia 
pidemmälle, näyttävät saavuttaneen 
merkittäviä tuloksia tuomioistuinten 
ulkopuolisten siviili- ja kauppaoikeuden 
alan riita-asioiden käsittelyn 
edistämisessä ja se, että erityisesti 
Italiassa, Bulgariassa ja Romaniassa 
saavutetut tulokset osoittavat, että 
sovittelulla voidaan saada aikaan nopea 
ja tehokas tuomioistuimen ulkopuolinen 
riitojen ratkaisu prosesseilla, jotka on 
räätälöity osapuolien tarpeisiin, ja tarjota 
suojaa kuluttajille, mikä on erityisen 
tärkeää sähköisten hankintojen 
yhteydessä. 
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan tasoisen verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisujärjestelmän 
pitäisi perustua jäsenvaltioissa olemassa 
oleviin vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisuelimiin, ja siinä pitäisi 
noudattaa jäsenvaltioiden oikeudellisia 
perinteitä. Näin ollen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, joille ODR-foorumi
on ohjannut valituksen, olisi sovellettava 
omia menettelysääntöjään, myös 
kustannuksia koskevia sääntöjä. Tällä 
asetuksella pyritään kuitenkin 
vahvistamaan joitakin yhteisiä sääntöjä, 
joita sovelletaan kyseisiin menettelyihin, 
jotta taataan niiden tehokkuus. Näihin 
pitäisi sisältyä sääntöjä, joilla varmistetaan, 
että riidanratkaisu tapahtuu nopeasti.

(15) Euroopan tasoisen järjestelmän pitäisi 
perustua jäsenvaltioissa olemassa oleviin 
vaihtoehtoisiin riidanratkaisuelimiin, ja 
siinä pitäisi noudattaa jäsenvaltioiden 
oikeudellisia perinteitä. Näin ollen 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten, joille 
verkkovälitteinen neuvontafoorumi on 
ohjannut valituksen, olisi sovellettava omia 
menettelysääntöjään, myös kustannuksia 
koskevia sääntöjä. Tässä yhteydessä on 
syytä muistaa direktiivin …./…/EU [= 
Directive on consumer ADR] Office of 
Publications insert reference number] 
8 artiklan c kohdan mukaisesti, että 
kuluttajille aiheutuvien kustannusten 
määrän olisi oltava kohtuullinen. Tällä 
asetuksella pyritään kuitenkin 
vahvistamaan joitakin yhteisiä sääntöjä, 
joita sovelletaan kyseisiin menettelyihin, 
jotta taataan niiden tehokkuus. Näihin 
pitäisi sisältyä sääntöjä, joilla varmistetaan, 
että riidanratkaisu tapahtuu nopeasti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jos osapuolet eivät kykene 
sopimaan yhteisestä vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä, kuluttajalla olisi 
oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä 
asuinpaikkansa yhteyshenkilöön, joka 
pyrkii löytämään sellaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen, jonka molemmat 
osapuolet hyväksyvät, jotta valituksen 
käsittelemistä foorumin kautta voidaan 
edistää.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyshenkilöiden 
verkoston pitäisi antaa tukea ODR-
foorumin kautta toimitettuihin valituksiin 
liittyvien riita-asioiden ratkaisussa. 
Verkoston pitäisi muodostua 
jäsenvaltioiden verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun
yhteyspisteistä, joissa ODR-yhteyshenkilöt
työskentelevät. 

(18) Vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
yhteyshenkilöiden verkoston pitäisi tukea 
verkkovälitteisen neuvontafoorumin
kautta riita-asioiden ratkaisua. Verkoston 
pitäisi muodostua jäsenvaltioissa 
sijaitsevista yhteyspisteistä, joissa 
yhteyshenkilöt työskentelevät. 

Tarkistusta ("ODR":n poistaminen 
yhteyshenkilöiden ja -pisteiden osalta) 
sovelletaan kaikkialla tekstissä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta kuluttajien yhteyspisteiden 
määrä ei moninkertaistuisi, 
jäsenvaltioiden olisi ensiksi annettava 
vastuu yhteyspisteistä Euroopan 
kuluttajakeskusten verkostoon kuuluville 
keskuksilleen. Yhteyshenkilöiden olisi 
annettava tukea riitojen ratkaisuun 
foorumin kautta avustamalla kuluttajia ja 
antamalla heille tietoa. Koska foorumin 
menestys riippuu näin ollen myös 
yhteyshenkilöiden kyvyistä ja 
asiantuntemuksesta, heidän pitäisi saada 
koulutusta komissiolta ja jäsenvaltioilta. 
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Elinkeinonharjoittajien olisi 
tiedotettava kuluttajille verkkosivustollaan 
ODR-foorumista ja annettava sähköinen 
linkki sen kotisivulle. Niiden olisi 
annettava tällaiset tiedot myös silloin, kun 
kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications insert 
reference number] 10 artiklan 1–3 kohdan 
soveltamista, jossa säädetään siitä, että 
elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille vaihtoehtoisista 
riidanratkaisujärjestelmistä, joita 
elinkeinonharjoittajiin sovelletaan, ja 
siitä, ovatko ne sitoutuneet käyttämään 
vaihtoehtoista riidanratkaisua 
kuluttajariitojen ratkaisuun. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta myöskään 
kuluttajien oikeuksista 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan 
t alakohdan ja 8 artiklan soveltamista. 
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 

(22) Elinkeinonharjoittajien olisi 
tiedotettava kuluttajille ymmärrettävästi ja 
helposti saatavilla olevalla tavalla
verkkosivustollaan verkkovälitteisestä 
neuvontafoorumista ja annettava 
sähköinen linkki sen kotisivulle. Niiden 
olisi annettava tällaiset tiedot myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle. Tällä 
velvollisuudella ei rajoiteta direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications insert 
reference number] 10 artiklan 1–3 kohdan 
soveltamista Tällä velvollisuudella ei 
rajoiteta myöskään kuluttajien oikeuksista 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan 
t alakohdan ja 8 artiklan soveltamista. 
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. Velvoitteen 
tiedottaa kuluttajille verkkovälitteisen 
neuvontafoorumin olemassaolosta ei
pitäisi aiheuttaa pienille yrityksille ja 
mikroyrityksille liiallista hallinnollista 
rasitetta mikroyritysten sekä pienten ja 
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sopimus sitoo kuluttajaa. keskisuurten yritysten määritelmästä 
6. toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361¹ tarkoitetussa 
merkityksessä. Erityisen ongelman 
ilmaannuttua pienten yritysten ja 
mikroyritysten olisi välitettävä kuluttajille 
kaikki tarvittavat tiedot.
___________
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti niiden 
tietojen osalta, jotka valituksen tekijän on 
toimitettava sähköisellä 
valituslomakkeella, joka asetetaan 
saataville ODR-foorumilla. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(23) Tämän asetuksen tiettyjen muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti niiden 
tietojen osalta, jotka valituksen tekijän on 
toimitettava sähköisellä 
valituslomakkeella, joka asetetaan 
saataville verkkovälitteisellä 
neuvontafoorumilla, sekä valituksen 
esittämistä koskevien teknisten sääntöjen 
osalta. On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että se kuulee 
erityisesti Euroopan 
tietosuojavaltuutettua. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa ODR-foorumin
toiminnan, valituksen jättämistä koskevien 
menettelyjen ja ODR-yhteyshenkilöiden 
verkoston yhteistyön osalta. Tätä valtaa 
olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti. Neuvoa-antavaa menettelyä 
olisi käytettävä sähköiseen 
valituslomakkeeseen liittyvien 
täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseen 
lomakkeen teknisen luonteen vuoksi.
Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyshenkilöiden 
verkostoon kuuluvien yhteyshenkilöiden 
välistä yhteistyötapaa koskevien sääntöjen 
hyväksymiseen.

(24) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa verkkovälitteisen 
neuvontafoorumin toiminnan ja 
yhteyshenkilöiden verkoston yhteistyön 
osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. 
Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä 
verkkovälitteisen neuvontafoorumin 
toimintaa koskevien sääntöjen 
hyväksymiseen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden toimintaa ja erityisesti 
niiden digitaalista ulottuvuutta sekä 
korkeatasoista kuluttajansuojaa tarjoamalla 
järjestelmä, jolla helpotetaan puolueetonta, 
avointa, tehokasta ja oikeudenmukaista 
tuomioistuinten ulkopuolista 
riidanratkaisua kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien verkkokauppaan 

Tämän asetuksen tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden toimintaa sekä 
korkeatasoista kuluttajansuojaa tarjoamalla 
verkkofoorumi, jolla helpotetaan 
puolueetonta, avointa, tehokasta ja 
oikeudenmukaista tuomioistuinten 
ulkopuolista riidanratkaisua kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien kauppaan
liittyvissä riita-asioissa.
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liittyvissä riita-asioissa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riitojenratkaisuun kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät 
verkkovälitteiseen tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen valtioiden rajojen 
yli; riitojenratkaisu tapahtuu käyttäen
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 
2009/22/EY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (ADR-direktiivi) [Office of 
Publications please insert number] 
mukaista vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä 
ja Euroopan verkkovälitteistä 
vaihtoehtoista riidanratkaisufoorumia.

Tätä asetusta sovelletaan tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riitojenratkaisuun kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimusriidoissa, jotka liittyvät tavaroiden 
myyntiin tai palvelujen tarjoamiseen ja
jotka kuluttajat ovat saattaneet
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(ADR-direktiivi) [Office of Publications 
please insert number] mukaisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen 
käsiteltäväksi ja joiden yhteydessä 
käytetään Euroopan verkkovälitteistä 
vaihtoehtoista riidanratkaisufoorumia.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 'verkkovälitteisellä tavaroiden 
myynnillä tai palvelujen tarjoamisella' 
verkkovälitteiseen tavaran myyntiin tai 
palvelun tarjoamiseen liittyvää 
liiketoimea, jossa elinkeinonharjoittaja tai 
tämän välittäjä on tarjonnut tavaroita tai 
palveluita verkkosivuston kautta tai 
muuta sähköistä muotoa käyttäen ja 
kuluttaja on tilannut tällaisia tavaroita tai 
palveluita tämän verkkosivuston kautta 
tai muuta sähköistä muotoa käyttäen

Poistetaan.



PE486.178v02-00 16/37 AD\905645FI.doc

FI

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 'valtioiden rajat ylittävällä 
verkkovälitteisellä tavaroiden myynnillä 
tai palvelujen tarjoamisella' verkon kautta 
tapahtuvaa tavaroiden myyntiä tai 
palveluiden tarjoamista, jossa kuluttaja 
tilatessaan kyseisen tavaran tai palvelun 
asuu muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, 
johon elinkeinonharjoittaja on 
sijoittautunut

Poistetaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – g alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) 'vaihtoehtoisella 
riidanratkaisumenettelyllä' menettelyä 
riidan ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella käyttämällä 
riidanratkaisuelintä, joka ehdottaa 
ratkaisua tai määrää ratkaisun tai tuo 
osapuolet yhteen sovintoratkaisun 
löytämiseksi.

(g) 'vaihtoehtoisella 
riidanratkaisumenettelyllä' menettelyä 
riidan ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella käyttämällä 
riidanratkaisuelintä, joka antaa osapuolia 
sitovan tai ei-sitovan päätöksen tai tuo 
osapuolet yhteen, jotta voidaan päästä 
molempien osapuolten kannalta 
hyväksyttävään sopimukseen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – g alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisina 
riidanratkaisumenettelyinä ei pidetä 
sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyjä, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, menettelyjä sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja, kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisiä suoria 
neuvotteluja, riippumatta siitä 
käytetäänkö edustajaa, ja tuomarin 
pyrkimyksiä ratkaista riita-asia 
tuomioistuinmenettelyn puitteissa.

Poistetaan.

Perustelu

Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn määritelmä ja soveltamisala esitetään 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä annetun direktiivin 2 ja 
4 artiklassa. sitä ei tarvitse sisällyttää tähän asetukseen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) 'valituksen tekevällä osapuolella' 
kuluttajaa tai elinkeinonharjoittajaa, joka 
on toimittanut valituksen Euroopan 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisufoorumin kautta

Poistetaan.

Perustelu

Yhdenmukaistaminen ADR-direktiiviehdotuksessa ehdotetun määritelmän kanssa. Vain 
kuluttaja voi olla valituksen tekevä osapuoli.

Tarkistus 26
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) 'vastaajana olevalla osapuolella' 
kuluttajaa tai elinkeinonharjoittajaa, jota 
kohtaan on toimitettu valitus Euroopan 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisufoorumin kautta

Poistetaan.

Perustelu

Yhdenmukaistaminen ADR-direktiiviehdotuksessa ehdotetun määritelmän kanssa. Vain 
elinkeinonharjoittaja voi olla vastaajana.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ODR-foorumi on interaktiivinen 
verkkosivusto, johon on sähköinen ja 
maksuton pääsy kaikilla unionin virallisilla 
kielillä. ODR-foorumi toimii keskitettynä 
asiointipisteenä kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka hakevat 
tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 
riita-asioihin.

2. Neuvontafoorumi on interaktiivinen 
verkkosivusto, johon on sähköinen ja 
maksuton pääsy kaikilla unionin virallisilla 
kielillä. Neuvontafoorumi toimii 
keskitettynä asiointipisteenä kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, jotka hakevat 
tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisissä, tavaroiden myyntiin tai 
palvelujen tarjoamiseen kuuluvissa 
sopimusriidoissa, ja/tai jotka hakevat 
tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 
riita-asioihin. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) tarjota sähköinen valituslomake, jonka 
valituksen tekevä osapuoli voi täyttää

(a) tarjota sähköinen valituslomake, jonka 
kuluttaja voi täyttää

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Yhdenmukaistaminen ADR-direktiiviehdotuksessa ehdotetun määritelmän kanssa. Vain 
kuluttaja voi olla valituksen tekevä osapuoli. Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ehdottaa sähköiseen 
valituslomakkeeseen sisältyvien tietojen 
perusteella yhtä tai useampaa 
toimivaltaista vaihtoehtoista
riidanratkaisuelintä osapuolille ja tarjota 
tietoa niiden maksuista, jos sellaisia on, 
kielestä tai kielistä, joilla menettely 
käydään, ja menettelyn arvioidusta 
kestosta, tai tiedottaa valituksen tehneelle 
osapuolelle, että toimitettujen tietojen 
perusteella ei löydetty toimivaltaista 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä

(b) sähköiseen valituslomakkeeseen 
sisältyvien tietojen perusteella

(i) yksilöidä yksi tai useampia 
toimivaltaisia vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä osapuolille ja tarjota 
tietoa niiden maksuista, jos sellaisia on, 
kielestä tai kielistä, joilla menettely 
käydään, ja menettelyn arvioidusta 
kestosta, tarvittaessa osapuolten tai niiden 
edustajien läsnäolovelvollisuudesta, 
vapaaehtoisesta tai pakollisesta 
osallistumisesta vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisumenettelyyn ja menettelyn 
sitovasta tai ei-sitovasta lopputuloksesta 
asiassa sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti; tai
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(ii) tiedottaa kuluttajalle, että toimitettujen 
tietojen perusteella ei löydetty 
toimivaltaista vaihtoehtoista 
riidanratkaisuelintä;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) julkaista tietoja jäsenvaltioiden 
yhteyspisteistä ja 6 artiklassa 
tarkoitetuista riidanratkaisun 
yhteyshenkilöistä ja heidän 
yhteystietonsa;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) tarjota yleistä tietoa vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta tuomioistuimen 
ulkopuolisena riidanratkaisukeinona

(h) tarjota yleistä tietoa vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja edistää sitä
tuomioistuimen ulkopuolisena 
riidanratkaisukeinona

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) antaa tietoa kaikkein yleisimmin 
käytetyistä menetelmistä ja aihepiireittäin 
eritellyistä tilastotiedoista;
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h b) antaa tietoa kuluttajan yleisistä 
oikeuksista selkeästi, kattavasti ja 
ymmärrettävästi, ja sisällyttää usein 
kysyttyjen kysymysten osion, jossa 
käsitellään kuluttajien useimmiten 
tiedustelemia asioita, mahdollisuuksien 
mukaan interaktiivisessa muodossa; 

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen on oltava foorumin 
toiminnasta kiinnostuneiden kuluttajien 
ja elinkeinonharjoittajien saatavilla, 
riippumatta siitä, koskeeko heidän 
kiinnostuksensa valituksen tekemistä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vastaa ODR-foorumin
kehittämisestä, toiminnasta, ylläpidosta ja 
tietoturvasta.

5. Komissio vastaa verkkovälitteisen 
neuvontafoorumin kehittämisestä, 
toiminnasta, ylläpidosta, etenkin 
rahoituksen ja asiantuntemuksen osalta, 
ja tietoturvasta.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokainen jäsenvaltio nimeää yhden 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen
riidanratkaisun yhteyspisteen ja ilmoittaa 
sen nimen ja yhteystiedot komissiolle. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa Euroopan 
kuluttajakeskusten verkostoon kuuluvan 
maansa keskuksen, kuluttajajärjestön tai 
muun elimen vastaamaan ODR-
yhteyspisteestä. Kussakin ODR-
yhteyspisteessä on oltava vähintään kaksi 
verkkovälitteisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun yhteyshenkilöä, jäljempänä 
'ODR-yhteyshenkilö'.

1. Jokainen jäsenvaltio nimeää yhden 
riidanratkaisun yhteyspisteen, jäljempänä 
'yhteyspiste', ja ilmoittaa sen nimen ja 
yhteystiedot komissiolle.

1 a. Jäsenvaltiot asettavat aluksi Euroopan 
kuluttajakeskusten verkostoon kuuluvan 
maansa keskuksen vastaamaan 
yhteyspisteestä. Jos Euroopan
kuluttajakeskusten verkostoon kuuluva 
keskus ei ole tämän tehtävän tasalla, 
jäsenvaltiot voivat asettaa vastuuseen 
kuluttajajärjestön tai muun elimen. 
Jäsenvaltiot antavat tämän vastuun osalta 
joka tapauksessa etusijan jo olemassa 
oleville rakenteille.
1 b. Kussakin yhteyspisteessä on oltava 
vähintään kaksi verkkovälitteisen 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
yhteyshenkilöä, jäljempänä 'yhteyshenkilö'. 
Yhteyspisteet huolehtivat siitä, että 
kuluttajat voivat ottaa verkkovälitteisen 
neuvontafoorumin kautta yhteyttä 
yhteyshenkilöihin.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ja jäsenvaltiot antavat 
yhteyshenkilöille tarvittavan koulutuksen, 
jotta heillä on riittävä asiantuntemus 
tehtäviensä täyttämisessä 2 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 16 artiklan 
mukaisesti liitteessä lueteltujen tietojen 
mukauttamiseksi ottaen huomioon kriteerit, 
joiden mukaisesti vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet, jotka on ilmoitettu 
komissiolle kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin ../../EU [Office of Publications 
please insert number] 17 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja jotka käsittelevät tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia riita-
asioita, määrittävät toiminta-alansa.

4. Siirretään komissiolle valta Euroopan 
tietosuojavaltuutettua kuultuaan antaa 
delegoituja säädöksiä 16 artiklan 
mukaisesti liitteessä lueteltujen tietojen 
mukauttamiseksi ottaen huomioon kriteerit, 
joiden mukaisesti vaihtoehtoiset 
riidanratkaisuelimet, jotka on ilmoitettu 
komissiolle kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin ../../EU [Office of Publications 
please insert number] 17 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja jotka käsittelevät tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia riita-
asioita, määrittävät toiminta-alansa.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy sähköistä 
valituslomaketta koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt täytäntöönpanosäädöksillä.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

5. Komissiolle myönnetään 16 artiklan 
mukaisesti valtuudet hyväksyä sähköistä 
valituslomaketta koskevat delegoidut 
säädökset teknisen kehityksen huomioon 
ottaen. Ennen tällaisten delegoitujen 
säädösten antamista komissio kuulee 
Euroopan tietosuojavaltuutettua.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kokonaan täytetyn valituslomakkeen 
vastaanottamisen jälkeen 
verkkovälitteinen neuvontafoorumi 
käsittelee valituksen seuraavasti:
(a) neuvontafoorumi antaa 2 ja 
3 artiklassa tarkoitetut tiedot ja etenkin 
luettelon kaikista toimivaltaisista 
vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä, jos 
sellaisia löytyy;
(b) kuluttaja voi valita luettelosta yhden 
tai useamman elimen;
(c) elinkeinonharjoittaja voi valita 
luettelosta yhden tai useamman elimen, 
jos hän ei ole jo sitoutunut käyttämään 
yhtä niistä kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
../../EU [Office of Publications please 
insert number] 10 artiklan 1 kohdan 
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mukaisesti;
(d) neuvontafoorumi valitsee 
automaattisesti lähetetäänkö valitus
(i) vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle 
1 b kohdan tai 1 c kohdan mukaisesti; tai
(ii) yhteyshenkilölle 1 kohdan d alakohtaa 
sovellettaessa 
vai käsitelläänkö valitusta edelleen 
1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos kuluttaja valitsee vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen, jota 
elinkeinonharjoittaja on sitoutunut 
käyttämään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti tai jos osapuolet valitsevat 
saman vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen vastauksissaan, 
foorumi siirtää valituksen automaattisesti 
kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

(Katso 8 artiklan 5 kohtaa koskeva tarkistus)

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jos osapuolet hyväksyvät useamman 
kuin yhden vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen, kuluttajaa 
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pyydetään valitsemaan yksi hyväksytyistä 
elimistä. Foorumi siirtää valituksen 
automaattisesti kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

(Katso 8 artiklan 6 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jos osapuolet eivät pääse sopuun 
yhdestä vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisuelimestä, foorumi ilmoittaa 
kuluttajalle, että hänellä on mahdollisuus 
ottaa yhteyttä sellaiseen asuinpaikkansa 
yhteyshenkilöön, jonka molemmat 
osapuolet hyväksyvät. Jos tämä yritys 
epäonnistuu, valitusta käsitellään 
1 e kohdan mukaisesti.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Jos toimivaltaista vaihtoehtoista 
riidanratkaisuelintä ei löydetä, tai jos 
osapuolet eivät vastaa foorumin 
yhteydenottoihin, valituksen käsittely 
keskeytetään. Kuluttajalle ilmoitetaan 
mahdollisuudesta ottaa yhteyttä 
yhteyshenkilöön, jolta saa tietoa muista 
muutoksenhakukeinoista.

(Katso 8 artiklan 4 kohtaa koskeva tarkistus; tekstiä on muokattu.).

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Saatuaan asianmukaisesti täytetyn 
valituslomakkeen ODR-foorumi ilmoittaa 
valituksen tehneelle osapuolelle
valituksessa käytetyllä kielellä ja lähettää 
sähköpostitse vastaajana olevalle 
osapuolelle sopimuksessa käytetyllä 
kielellä seuraavat:

2. Saatuaan asianmukaisesti täytetyn 
valituslomakkeen verkkovälitteinen 
neuvontafoorumi ilmoittaa kuluttajalle 
valituksessa käytetyllä kielellä ja lähettää 
sähköpostitse elinkeinonharjoittajalle 
sopimuksessa käytetyllä kielellä seuraavat:

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Yhdenmukaistetaan tarkistusten soveltamisala. Vain elinkeinonharjoittaja voi olla vastajana.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tieto siitä, että jos osapuolet eivät pääse 
sopuun yhdestä toimivaltaisesta 
riidanratkaisuelimestä tai jos yhtään 
toimivaltaista riidanratkaisuelintä ei ole 
löytynyt, valitusta ei käsitellä pidempään

(b) tieto siitä, että jos osapuolet eivät 
vastaa foorumin yhteydenottoihin tai jos 
yhtään toimivaltaista riidanratkaisuelintä ei 
ole löytynyt, valitusta ei käsitellä 
pidempään;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tieto siitä, että jos osapuolet eivät 
kykene sopimaan yhteisestä 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, 
valitus lähetetään kuluttajan pyynnöstä 
valituksen jättäneen osapuolen 
asuinpaikasta olevalle yhteyshenkilölle, 
joka pyrkii löytämään sellaisen 
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vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen, 
jonka molemmat osapuolet hyväksyvät;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kuluttajan asuinpaikan ja 
elinkeinonharjoittajan sijoittautumispaikan 
ODR-yhteyspisteen nimi ja yhteystiedot 
sekä lyhyt kuvaus 6 artiklan 2 kohdan a, b 
ja d alakohdassa tarkoitetuista tehtävistä

(d) kuluttajan asuinpaikan ja 
elinkeinonharjoittajan sijoittautumispaikan 
yhteyspisteen ja yhteyshenkilöiden nimet
ja yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus 6 artiklan 
2 kohdan a, b ja d alakohdassa 
tarkoitetuista tehtävistä

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maksut, jos sellaisia on (a) maksut

Perustelu

Menettelyyn liittyvien kustannusten ja maksujen on oltava selkeitä kaikille kuluttajille, jotka 
haluavat menettelyjä käynnistää.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tarve osapuolten tai niiden edustajien 
fyysiseen läsnäoloon

(d) tarve osapuolten tai niiden edustajien 
fyysiseen läsnäoloon ja tieto siitä, 
voidaanko riita ratkaista ilman 
osapuolten tai heidän edustajiensa 
fyysistä läsnäoloa tapauksissa, joissa 
osapuolten asuinpaikka tai tavanomainen 
asuinpaikka on eri jäsenvaltioissa
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (new)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Foorumi lähettää valituksen 
toimivaltaiselle vaihtoehtoiselle 
riidanratkaisuelimelle 30 päivän 
kuluessa.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos osapuolet eivät vastaa foorumille 
tai eivät pääse sopuun yhdestä 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, 
valituksen käsittely keskeytetään. 
Kuluttajalle ilmoitetaan mahdollisuudesta 
ottaa yhteyttä ODR-yhteyshenkilöön, jolta 
saa tietoa muista 
muutoksenhakukeinoista.

Poistetaan.

(Katso 8 artiklan 1 kohdan e alakohtaa koskeva tarkistus (uusi).)

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kuluttaja valitsee vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen, jota 
elinkeinonharjoittaja on sitoutunut 
käyttämään kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin …/…/EU [Office of 
Publications please insert number] 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai jos 

Poistetaan.
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osapuolet valitsevat saman vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen vastauksissaan, 
foorumi siirtää valituksen automaattisesti 
kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

(Katso 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskeva tarkistus (uusi).)

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos osapuolet hyväksyvät useamman 
kuin yhden vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen, kuluttajaa 
pyydetään valitsemaan yksi hyväksytyistä 
elimistä. Foorumi siirtää valituksen 
automaattisesti kyseisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

Poistetaan.

(Katso 8 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva tarkistus (uusi).)

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siinä tapauksessa, että sen jälkeen, kun 
riidasta on ilmoitettu osapuolille, osapuolet 
suostuvat käynnistämään menettelyn 
elimessä, saatava riidanratkaisumenettely 
päätökseen 30 päivän kuluessa siitä, kun 
menettely on käynnistetty. 
Monimutkaisten riita-asioiden 
tapauksessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi pidentää tätä 
määräaikaa;

(b) siinä tapauksessa, että sen jälkeen, kun 
riidasta on ilmoitettu osapuolille, osapuolet 
suostuvat käynnistämään menettelyn 
elimessä, saatava riidanratkaisumenettely 
päätökseen 90 päivän kuluessa siitä, kun 
menettelystä on ilmoitettu osapuolille
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/.../EU [Office of Publications please 
insert number] 8 artiklan d kohdan 
mukaisesti. Jos riita-asiat ovat 
monimutkaisia tai erittäin teknisiä
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vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi 
pidentää tätä määräaikaa. Osapuolille on 
ilmoitettava määrärajan mahdollisesta 
pidentämisestä sekä riidan ratkaisun 
arvioidusta odotettavissa olevasta 
kestosta;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääsy riita-asiaan liittyviin tietoihin, 
henkilötiedot mukaan luettuna, jotka on 
tallennettu 10 artiklassa tarkoitettuun 
tietokantaan, myönnetään 9 artiklassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten vain sille 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
jolle riita-asia on siirretty käsiteltäväksi 
8 artiklan mukaisesti. Pääsy samoihin 
tietoihin myönnetään myös ODR-
yhteyshenkilöille 6 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettuja tarkoituksia varten.

1. Oikeus saada riita-asiaan liittyviä tietoja, 
henkilötiedot mukaan luettuna, jotka on 
tallennettu 10 artiklassa tarkoitettuun 
tietokantaan, myönnetään 9 artiklassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten vain sille 
vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle, 
jolle riita-asia on siirretty käsiteltäväksi 
8 artiklan mukaisesti. Samat oikeudet 
saada tietoja myönnetään myös 
yhteyshenkilöille, joille riita-asia on 
annettu 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettuja tarkoituksia varten.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Verkkovälitteisessä 
neuvontafoorumissa asetetaan saataville 
kattava yksityisyyttä koskeva ilmoitus, 
jolla tietojen kohteena oleville ilmoitetaan 
heidän henkilötietojensa käsittelemisestä 
sekä heidän siihen liittyvistä 
oikeuksistaan. Yksityisyyttä koskevassa 
ilmoituksessa todetaan selvästi foorumin 
eri toimijoiden vastuulla suoritetut 
käsittelytoimenpiteet. 
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Perustelu

Yhdenmukaistetaan ehdotetun johdanto-osan 21 kappaleen kanssa.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
13 artikla 

Komission teksti Tarkistus

1. Unioniin sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien, jotka harjoittavat 
valtioiden rajat ylittävää tavaroiden 
myyntiä tai palvelujen tarjoamista verkon 
kautta, on tiedotettava kuluttajille ODR-
foorumista ja ilmoitettava 
sähköpostiosoitteensa. Tiedot on esitettävä 
helposti, suoraan, näkyvästi ja pysyvästi
saatavilla olevalla tavalla 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, ja 
jos tarjous on tehty sähköpostin tai muun 
sähköisessä muodossa toimitetun 
tekstiviestin kautta, kyseisessä viestissä. 
Tietoihin on sisällyttävä sähköinen linkki 
ODR-foorumin kotisivulle. 
Elinkeinonharjoittajien on tiedotettava 
kuluttajille ODR-foorumista myös silloin, 
kun kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle.

1. Unioniin sijoittautuneiden 
elinkeinonharjoittajien, jotka harjoittavat 
valtioiden rajat ylittävää tavaroiden 
myyntiä tai palvelujen tarjoamista verkon 
kautta, on tiedotettava kuluttajille 
verkkovälitteisestä neuvontafoorumista ja 
ilmoitettava sähköpostiosoitteensa. Tiedot 
on esitettävä selkeästi ja helposti saatavilla 
olevalla tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, ja jos tarjous on tehty 
sähköpostin tai muun sähköisessä
muodossa toimitetun tekstiviestin kautta, 
kyseisessä viestissä. Tietoihin on 
sisällyttävä sähköinen linkki 
verkkovälitteisen neuvontafoorumin
kotisivulle. Elinkeinonharjoittajien on 
tiedotettava kuluttajille verkkovälitteisestä 
neuvontafoorumista myös silloin, kun 
kuluttaja toimittaa valituksen 
elinkeinonharjoittajalle, kuluttajavalituksia 
käsittelevään järjestelmään, jonka 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja, tai 
yrityksen kuluttaja-asiamiehelle.

2. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä 
sovelletaan rajoittamatta kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] 10 artiklan niiden 
säännösten soveltamista, jotka koskevat 
elinkeinonharjoittajan kuluttajille 
antamaa tiedotusta vaihtoehtoisista 

2. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä 
sovelletaan rajoittamatta kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] 10 artiklan soveltamista.
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riidanratkaisumenettelyistä, joita 
kyseiseen elinkeinonharjoittajaan 
sovelletaan, ja siitä, onko 
elinkeinonharjoittaja sitoutunut 
käyttämään vaihtoehtoista 
riidanratkaisumenettelyä kuluttajariitojen 
ratkaisemiseksi.
3. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä 
sovelletaan rajoittamatta 
direktiivin 2011/83/EU 6 ja 8 artiklan 
niiden säännösten soveltamista, jotka 
koskevat etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävien sopimusten osalta kuluttajille 
annettavia tietoja.

3. Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä 
sovelletaan rajoittamatta direktiivin 
2011/83/EU 6 ja 8 artiklan niiden 
säännösten soveltamista, jotka koskevat 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävien sopimusten osalta kuluttajille 
annettavia tietoja, kuluttajille 
tarkoitettujen rahoituspalvelujen 
etämyynnistä 23 päivänä syyskuuta 2002 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/65/EU1

3 artiklan säännösten soveltamista sekä 
vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
25 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/138/EU (Solvenssi II)2 

185 artiklan säännösten soveltamista.

3 a. Velvoitteen tiedottaa kuluttajille 
verkkovälitteisen neuvontafoorumin 
olemassaolosta ei pitäisi aiheuttaa pienille 
ja keskisuurille yrityksille liiallista 
hallinnollista rasitetta mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6. toukokuuta 2003 
annetussa komission 
suosituksessa 2003/3613 tarkoitetussa 
merkityksessä. Siinä tapauksessa 
elinkeinonharjoittaja toimittaa tiedot 
verkkovälitteisestä neuvontafoorumista 
vasta siinä vaiheessa, kun kuluttaja on 
toimittanut hänelle valituksen.
_________________

1 EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16.
2 EUVL L 335, 17.12.2008, s. 1.
3 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa. 

Poistetaan.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 7 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu valta määräämättömäksi ajaksi 
… päivästä …kuuta … [Office of 
Publications insert same date as in 
Art. 18(1) = date of entry into force of this 
Regulation].

2. Siirretään 7 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitettu valta määräämättömäksi ajaksi 
… päivästä …kuuta … [Office of 
Publications insert same date as in 
Art. 18(1) = date of entry into force of this 
Regulation].

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
päätöksessä mainittuna myöhempänä 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 4 ja 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
päätöksessä mainittuna myöhempänä 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
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olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 7 artiklan 4 kohdan
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella. 

5. Edellä olevan 7 artiklan 4 ja 5 kohdan
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella. 

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
17 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportin tämän asetuksen 
soveltamisesta joka kolmas vuosi ja 
ensimmäisen kerran viimeistään 
viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen. Raporttiin liitetään tarvittaessa 
tämän asetuksen muuttamista koskevia 
ehdotuksia. 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle raportin tämän asetuksen 
soveltamisesta joka toinen vuosi ja 
ensimmäisen kerran viimeistään 
kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen ja kiinnittää erityistä 
huomiota verkkovälitteisen 
neuvontafoorumin vastaanottoon ja 
valituslomakkeen käytännöllisyyteen sekä 
liitteessä lueteltujen tietojen 
mukauttamistarpeeseen ja ottaen 
huomioon kriteerit, joiden mukaisesti 
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vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet, jotka 
on ilmoitettu komissiolle kuluttajariitojen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 
direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 
(ADR-direktiivi) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin ../../EU [Office of Publications 
please insert number] 17 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ja jotka käsittelevät 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia riita-asioita, määrittävät 
toiminta-alansa sekä mahdollisuudet 
interaktiivisten viestintäkeinojen 
kehittämiseksi edelleen. Raporttiin 
liitetään tarvittaessa tämän asetuksen 
muuttamista koskevia ehdotuksia. 

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan … päivästä 
…kuuta … [Office of Publications insert 
date = 6 months after implementation 
deadline for Directive of the European
Parliament and of the Council on 
alternative dispute resolution for consumer 
disputes and amending Regulation (EC) 
No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR as to be 
inserted in that Directive in accordance 
with Art 22(1) of that Directive] lukuun 
ottamatta 5 artiklan 1, 4, 5 ja 6 kohtaa, 
6 artiklan 1, 2 ja 6 kohtaa, 7 artiklan 4 ja 
5 kohtaa, 10 artiklaa, 15 artiklaa ja 
16 artiklaa, joita sovelletaan tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Tätä asetusta sovelletaan … päivästä 
…kuuta … [Office of Publications insert 
date = 6 months after implementation 
deadline for Directive of the European 
Parliament and of the Council on 
alternative dispute resolution for consumer 
disputes and amending Regulation (EC) 
N:o 2006/2004 and Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR as to be 
inserted in that Directive in accordance 
with Art 22(1) of that Directive] lukuun 
ottamatta 5 artiklan 1, 4, 5 ja 6 kohtaa, 
6 artiklan 1 kohtaa, 1 a ja 1 b alakohtaa,
2 kohtaa ja 5 kohtaa, 7 artiklan 4 ja 
5 kohtaa, 10 artiklaa, 15 artiklaa ja 
16 artiklaa, joita sovelletaan tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.
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