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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden för yttrandet välkomnar kommissionens förslag till förordning om tvistlösning 
online vid konsumenttvister, eftersom förordningen kommer att bidra till den inre marknadens 
funktion och förbättra tillgången till alternativa tvistlösningstjänster, vilken kan hindras av 
språkbarriärer, obekanta förfaranden osv.

Föredraganden är dock av den bestämda åsikten att det föreslagna systemet kan uppnå sina 
mål bara om det är omfattande (och inbegriper både inhemska och gränsöverskridande 
transaktioner samt online- och offlinetransaktioner), håller en hög standard (i fråga om 
konsumentskydd, opartiskhet, effektivitet, öppenhet och insyn), är lätt att använda, ger 
effektiva resultat samt bevarar tillgången till rättslig prövning, det vill säga att det framför allt 
inte berövar konsumenterna deras rätt att söka upprättelse vid en domstol.

Syftet med ändringsförslagen är att åstadkomma detta, särskilt genom att

 räckvidden utökas till både gränsöverskridande och inhemska transaktioner, då det inte 
finns någon anledning (och dessutom ofta ingen praktisk möjlighet) att skilja mellan dessa 
båda typer av transaktioner; av samma skäl bör räckvidden också omfatta tvister som 
uppstår vid offlinetransaktioner,

 plattformens namn ändras till ”onlineplattform för vägledning”, så att dess funktion 
(vägledning) och dess omfattning (ett onlineverktyg som täcker både online- och 
offlinetransaktioner) framgår tydligare,

 det säkerställs att onlineplattformen för vägledning verkligen hjälper konsumenterna i 
största möjliga utsträckning att utnyttja fördelarna med alternativ tvistlösning, vilket sker 
på följande sätt: plattformen inbegriper tillgång till näringsidkarnas klagomålsavdelningar, 
omfattande information om förfaranden och organ inom alternativ tvistlösning görs 
offentligt tillgänglig för alla berörda parter, kontaktpersonernas kontaktuppgifter görs 
tillgängliga i plattformen, konsumenterna får hjälp att tillsammans med kontaktpunkterna 
och kontaktpersonerna fylla i klagomålsformuläret och välja det bäst lämpade alternativa 
tvistlösningsorganet samt genom att en ad hoc-grupp av behöriga kontaktpersoner 
tillhandahåller stöd om konsumenten och näringsidkaren inte kan enas om ett gemensamt 
behörigt organ i ett inledningsskede,

 kommissionens ansvar för onlineplattformen anges så tydligt som möjligt,
 den billiga alternativa tvistlösningen och användningen av onlineverktyg marknadsförs 

genom att konsumenterna informeras så fullständigt och så tidigt som möjligt om frågor 
som avgifter och om man måste vara fysiskt närvarande, liksom genom att aspekten om 
elektronisk kommunikation specifikt tas med i översynsklausulen,

 tidsfristerna inom vilka ett behörigt alternativt tvistlösningsorgan måste fastställas och 
tvisten lösas tydligt anges,

 fördelningen mellan genomförandeakter och delegerade akter görs om jämfört med 
kommissionens förslag, i syfte att målen i artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget ska 
återspeglas bättre.
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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 förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om tvistlösning online vid 
konsumenttvister

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om en onlineplattform för 
alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 26.2 i fördraget ska den 
inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser där fri rörlighet för varor och 
tjänster säkerställs. För att konsumenterna 
ska ha förtroende för och kunna dra nytta 
av den digitala delen av den inre 
marknaden måste de ha tillgång till enkla 
och billiga sätt att lösa tvister som uppstår 
vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online. Det är
särskilt viktigt när konsumenterna handlar 
över gränserna.

(2) Enligt artikel 26.2 i fördraget ska den
inre marknaden omfatta ett område utan 
inre gränser där fri rörlighet för varor och 
tjänster säkerställs. För att konsumenterna 
ska ha förtroende för och kunna dra nytta 
av den inre marknaden måste de ha tillgång 
till enkla och billiga sätt att lösa tvister som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster. Det är
uppenbart att detta är viktigt när 
konsumenterna handlar över gränserna, 
men det gäller även för inhemska 
transaktioner. Det kan också vara svårt 
att göra åtskillnad mellan
gränsöverskridande och inhemska 
transaktioner respektive online- och 
offlinetransaktioner. Därför bör denna 
förordning tillämpas på såväl 
gränsöverskridande som inhemska 
transaktioner och såväl online- som 
offlinetransaktioner.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den inre marknaden är en realitet för 
konsumenterna i deras vardagsliv när de 
reser, handlar och utför betalningar.
Konsumenterna är viktiga aktörer på den 
inre marknaden och bör därför stå i 
centrum för den. Den digitala delen av den 
inre marknaden börjar få avgörande 
betydelse för både konsumenter och 
näringsidkare. Konsumenterna handlar 
allt mer på internet, och allt fler 
näringsidkare säljer online. Konsumenter 
och näringsidkare bör känna sig trygga när 
de utför transaktioner i en digital miljö.

(5) Den inre marknaden är en realitet för 
konsumenterna i deras vardagsliv när de 
reser, handlar och utför betalningar.
Konsumenterna är viktiga aktörer på den 
inre marknaden och bör därför stå i 
centrum för den. Konsumenter och 
näringsidkare bör känna sig trygga när de 
utför transaktioner på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Möjligheten till enkel och billig 
tvistlösning kan öka konsumenternas och 
näringsidkarnas förtroende för den digitala
marknaden. Konsumenter och 
näringsidkare stöter dock fortfarande på 
hinder för att finna lösningar utanför 
domstol i synnerhet av tvister som uppstår 
vid gränsöverskridande 
onlinetransaktioner. Sådana tvister förblir 
därför ofta olösta.

(6) Möjligheten till enkel och billig 
tvistlösning kan öka konsumenternas och 
näringsidkarnas förtroende för den inre
marknaden. Konsumenter och 
näringsidkare stöter dock fortfarande på 
hinder för att finna lösningar utanför 
domstol av sina tvister. Tvister förblir 
därför ofta olösta.

(Strykningen av ”gränsöverskridande” och 
”onlinetransaktioner” gäller för hela 
texten. Om ändringsförslaget antas ska 
hela texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Tvistlösning online erbjuder enkel och 
billig lösning utanför domstol av tvister
som uppstår vid gränsöverskridande 
onlinetransaktioner. Det finns emellertid 
för få mekanismer som ger konsumenter 
och näringsidkare möjlighet att lösa
sådana tvister på elektronisk väg. Denna 
situation leder till nackdelar för 
konsumenterna, utgör ett hinder för
gränsöverskridande onlinetransaktioner, 
medför olika villkor för näringsidkarna och 
hämmar således e-handelns utveckling.

(7) Alternativ tvistlösning erbjuder enkel 
och billig lösning utanför domstol av 
tvister. Det finns emellertid för få 
mekanismer som ger konsumenter och 
näringsidkare möjlighet att lösa tvister på 
elektronisk väg. Denna situation leder till 
nackdelar för konsumenterna, utgör ett 
hinder för transaktioner, medför olika 
villkor för näringsidkarna och hämmar 
således den inre marknadens utveckling.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna förordning bör gälla för lösning 
utanför domstol av avtalstvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid näringsidkares
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online.
Den bör inte gälla för tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online om 
minst en av parterna är etablerad eller 
bosatt utanför en av unionens 
medlemsstater vid den tidpunkt då 
konsumenten beställer varorna eller 
tjänsterna eller om näringsidkaren och 
konsumenten är etablerade eller bosatta i 
samma medlemsstat.

(8) Denna förordning bör gälla för lösning 
utanför domstol av avtalstvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid näringsidkares försäljning av 
varor eller tillhandahållande av tjänster.
Den bör inte gälla för tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare som 
uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster om minst en 
av parterna är etablerad eller bosatt utanför 
en av unionens medlemsstater vid den 
tidpunkt då konsumenten beställer varorna 
eller tjänsterna. Denna förordning bör 
begränsas till konsumenters klagomål mot 
näringsidkare.
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Motivering

Syftet med ändringen är att uppnå konsekvens med ändringsförslagen till det föreslagna 
direktivet om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Definitionen av försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
bör omfatta transaktioner vid försäljning 
av varor eller tillhandahållande av 
tjänster online där näringsidkaren eller 
dennes mellanhand har erbjudit varor 
eller tjänster på en webbplats eller på 
annan elektronisk väg och konsumenten 
har beställt varorna eller tjänsterna på 
den webbplatsen eller på annan 
elektronisk väg. Detta bör även omfatta 
fall där konsumenten fått tillgång till 
webbplatsen eller en annan av 
informationssamhällets tjänster genom en 
mobil elektronisk anordning, t.ex. en 
mobiltelefon.

utgår

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Denna förordning bör inte gälla för 
tvister mellan konsumenter och 
näringsidkare som uppstår vid 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster offline.
Förordningen bör inte gälla för tvister 
mellan näringsidkare.

(12) Förordningen bör inte gälla för tvister 
mellan näringsidkare.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Syftet med denna förordning är att 
inrätta en onlineplattform för tvistlösning 
(nedan kallad plattformen) på europeisk 
nivå. Plattformen bör bestå av en interaktiv 
webbplats som ger en enda ingång för 
konsumenter och näringsidkare som
utanför domstol vill lösa tvister som 
uppstått vid gränsöverskridande e-handel.
Den bör ge konsumenter och näringsidkare 
möjlighet att lämna in klagomål genom ett 
elektroniskt formulär som finns på 
unionens samtliga officiella språk och 
vidarebefordra klagomålen till ett 
alternativt tvistlösningsorgan som är 
behörigt att behandla tvisten i fråga.
Plattformen bör ge de alternativa 
tvistlösningsorganen och parterna 
möjlighet att genomföra hela 
tvistlösningsförfarandet via plattformen.

(14) Syftet med denna förordning är att 
inrätta en onlineplattform för vägledning
på europeisk nivå. Plattformen bör bestå av 
en interaktiv webbplats som ger en enda 
ingång för konsumenter och näringsidkare 
som vill lösa tvister utanför domstol. Den 
bör ge konsumenter och näringsidkare 
möjlighet att lämna in klagomål genom ett 
elektroniskt formulär som finns på 
unionens samtliga officiella språk och 
vidarebefordra klagomålen till ett 
alternativt tvistlösningsorgan som är 
behörigt att behandla tvisten i fråga.
Plattformen bör ge de alternativa 
tvistlösningsorganen och parterna 
möjlighet att genomföra hela 
tvistlösningsförfarandet via plattformen.

(Ändringen till ”onlineplattform för 
vägledning” gäller för hela texten. Om 
ändringsförslaget antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionen bör inrätta, utveckla, 
underhålla och säkra driften av 
plattformen, i synnerhet genom att 
tillhandahålla nödvändig finansiering och 
fackkunskap.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Det bör även beaktas att de 
medlemsstater vars nationella lagstiftning 
går längre än medlingsdirektivets 
grundläggande krav tycks ha uppnått 
betydande resultat när det gäller att verka 
för att tvister på privaträttens område 
behandlas utanför domstol. De resultat 
som uppnåtts i framför allt Italien, 
Bulgarien och Rumänien visar att 
medling kan bidra till att tvister får en 
snabb och kostnadseffektiv lösning 
utanför domstol genom förfaranden som 
är anpassade efter parternas behov och 
kravet på konsumentskydd, i synnerhet 
när det handlar om e-handel.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett onlinesystem för tvistlösning på 
europeisk nivå bör bygga på de befintliga 
alternativa tvistlösningsorganen i 
medlemsstaterna och respektera dessas 
rättsliga traditioner. De organ till vilka ett 
klagomål vidarebefordrats via plattformen
bör därför tillämpa sina egna 
förfaranderegler, inklusive kostnadsregler.
I denna förordning fastställs dock vissa 
gemensamma regler för de förfarandena 
som ska säkerställa deras effektivitet. De 
reglerna bör omfatta regler som garanterar 
att tvistlösningen genomförs snabbt.

(15) Ett system på europeisk nivå bör 
bygga på de befintliga alternativa 
tvistlösningsorganen i medlemsstaterna och 
respektera dessas rättsliga traditioner. De 
organ till vilka ett klagomål 
vidarebefordrats via onlineplattformen för 
vägledning bör därför tillämpa sina egna 
förfaranderegler, inklusive kostnadsregler.
Här bör man påminna om att 
kostnaderna för konsumenterna enligt 
artikel 8 c i direktiv .../…/EU [= Direktivet 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister; Office of Publications 
insert reference number] bör vara 
måttliga. I denna förordning fastställs dock 
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vissa gemensamma regler för de 
förfarandena som ska säkerställa deras 
effektivitet. De reglerna bör omfatta regler 
som garanterar att tvistlösningen 
genomförs snabbt.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att behandlingen av ett 
klagomål som lämnats in via plattformen 
ska gå snabbare när parterna inte kan 
enas om ett behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan, bör konsumenten ha 
möjlighet att vända sig till en 
kontaktperson från sin bosättningsort som 
ska försöka fastställa ett 
tvistlösningsorgan som bägge parter kan 
enas om.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Ett nätverk av kontaktpersoner för 
tvistlösning online bör bistå vid lösning av 
tvister som rör klagomål som lämnats in 
via plattformen. Nätverket bör bestå av 
kontaktpunkter för tvistlösning online i 
medlemsstaterna där kontaktpersonerna 
arbetar.

(18) Ett nätverk av kontaktpersoner för 
tvistlösning bör bistå vid lösning av tvister
via onlineplattformen för vägledning.
Nätverket bör bestå av kontaktpunkter i 
medlemsstaterna där kontaktpersonerna 
arbetar.

(Strykningen av ”online/tvistlösning 
online” med avseende på 
kontaktpersonerna och kontaktpunkterna 
gäller för hela texten. Om 
ändringsförslaget antas ska hela texten 



AD\905645SV.doc 11/37 PE486.178v02-00

SV

anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att inte de kontaktpunkter som 
konsumenterna kan vända sig till ska bli 
alltför många bör medlemsstaterna i 
första hand överlåta ansvaret för dem till 
sina konsumentcentrum inom nätverket 
av europeiska konsumentcentrum.
Kontaktpersonerna bör ge stöd till 
tvistlösning via plattformen, särskilt 
genom att bistå och informera 
konsumenter. I och med att plattformens 
framgång därmed också är avhängig av 
kontaktpersonernas kunnande och 
expertis bör dessa få lämplig utbildning 
av kommissionen och medlemsstaterna.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Näringsidkarna bör på sina 
webbplatser informera konsumenterna om
plattformen och tillhandahålla en 
elektronisk länk till dess webbplats. De bör 
också lämna denna information när en 
konsument lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman. Denna skyldighet bör 
inte påverka tillämpningen av 
artikel 10.1-10.3 i direktiv …/…/EU 
[Office of Publications insert reference 

(22) Näringsidkarna bör på sina 
webbplatser på ett klart och lättillgängligt 
sätt informera konsumenterna om
onlineplattformen för vägledning och 
tillhandahålla en elektronisk länk till dess 
webbplats. De bör också lämna denna 
information när en konsument lämnar in ett 
klagomål till en näringsidkare, ett system 
för hantering av konsumentklagomål som 
drivs av näringsidkaren eller en 
företagsombudsman. Denna skyldighet bör 
inte påverka tillämpningen av 
artikel 10.1-10.3 i direktiv …/…/EU 
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number] beträffande näringsidkares 
information till konsumenter om de 
alternativa tvistlösningsförfaranden som 
näringsidkarna omfattas av och om 
huruvida de åtar sig att använda sig av 
alternativa tvistlösningsförfaranden för 
att lösa tvister med konsumenter. Denna 
skyldighet bör inte heller påverka 
tillämpningen av artiklarna 6.1 t och 8 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 
2011 om konsumenträttigheter. I 
artikel 6.1 t i direktiv 2011/83/EU 
föreskrivs det i fråga om konsumentavtal 
som ingås på distans eller utanför fasta 
affärslokaler att näringsidkaren måste ge 
konsumenten information om möjligheten 
att anlita ett förfarande för klagomål och 
prövning utanför domstol som 
näringsidkaren omfattas av och om 
villkoren för detta innan konsumenten är 
bunden av avtalet.

[Office of Publications insert reference 
number]. Denna skyldighet bör inte heller 
påverka tillämpningen av artiklarna 6.1 t 
och 8 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om konsumenträttigheter.
I artikel 6.1 t i direktiv 2011/83/EU 
föreskrivs det i fråga om konsumentavtal 
som ingås på distans eller utanför fasta 
affärslokaler att näringsidkaren måste ge 
konsumenten information om möjligheten 
att anlita ett förfarande för klagomål och 
prövning utanför domstol som 
näringsidkaren omfattas av och om 
villkoren för detta innan konsumenten är 
bunden av avtalet. Skyldigheten att 
informera konsumenterna om att det 
finns en onlineplattform för vägledning 
bör inte lägga alltför stora administrativa 
bördor på små och medelstora företag i 
den mening som avses i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag1. Små och medelstora företag bör 
förmedla all relevant information till 
konsumenterna när dessa stöter på ett 
särskilt problem.
__________
1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att kunna komplettera eller ändra 
vissa icke väsentliga delar av denna 
förordning bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller
den typ av uppgifter som en klagande 
måste lämna i det elektroniska 

(23) För att kunna komplettera eller ändra 
vissa icke väsentliga delar av denna 
förordning bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller
den typ av uppgifter som en klagande 
måste lämna i det elektroniska 
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klagoformuläret på plattformen. Det är av 
särskild vikt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd, även på expertnivå, under 
sitt förberedande arbete. Kommissionen
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

klagoformuläret på onlineplattformen för 
vägledning och de tekniska 
bestämmelserna om hur klagomål ska 
lämnas in. Det är av särskild vikt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd, 
även på expertnivå och i synnerhet med 
Europeiska datatillsynsmannen, under sitt 
förberedande arbete. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen även ges 
genomförandebefogenheter beträffande hur 
plattformen ska fungera och hur klagomål 
ska lämnas in samt beträffande samarbetet 
inom nätverket av kontaktpersoner för 
tvistlösning online. Befogenheterna bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. Det 
rådgivande förfarandet bör tillämpas vid 
antagandet av genomförandeakter om det 
elektroniska klagomålsformuläret, med 
tanke på dess rent tekniska karaktär.
Granskningsförfarandet bör tillämpas vid 
antagandet av regler om samarbetet mellan 
medlemmarna i nätverket av 
kontaktpersoner för tvistlösning online.

(24) För att säkra enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen även ges 
genomförandebefogenheter beträffande hur 
onlineplattformen för vägledning ska 
fungera samt beträffande samarbetet inom 
nätverket av kontaktpersoner.
Befogenheterna bör utövas i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.
Granskningsförfarandet bör tillämpas vid 
antagandet av regler om hur funktionerna 
i onlineplattformen för vägledning ska 
användas.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna förordning är att bidra till 
en välfungerande inre marknad, särskilt 
när det gäller dess digitala del, och till en 
hög konsumentskyddsnivå genom 
inrättandet av en plattform som underlättar 
opartisk, öppen, effektiv och rättvis lösning
online utanför domstol av tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare.

Syftet med denna förordning är att bidra till 
en välfungerande inre marknad och till en 
hög konsumentskyddsnivå genom 
inrättandet av en onlineplattform som 
underlättar opartisk, öppen, effektiv och 
rättvis lösning utanför domstol av tvister 
mellan konsumenter och näringsidkare.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning gäller lösning utanför 
domstol av avtalstvister som uppstår vid
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online
mellan konsumenter och näringsidkare, 
genom ingripande av ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och med hjälp av en europeisk 
onlineplattform för tvistlösning.

Denna förordning gäller lösning utanför 
domstol av avtalstvister som uppstår vid 
försäljning av varor eller tillhandahållande 
av tjänster mellan konsumenter och 
näringsidkare, och som konsumenterna 
hänskjuter till ett alternativt 
tvistlösningsorgan som uppfyller kraven i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och med hjälp av en europeisk 
onlineplattform för alternativ tvistlösning.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online:
transaktion vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster där 
näringsidkaren eller dennes mellanhand 
har erbjudit varor eller tjänster på en 
webbplats eller på annan elektronisk väg 
och konsumenten har beställt varorna 
eller tjänsterna på den webbplatsen eller 
på annan elektronisk väg.

utgår

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) gränsöverskridande försäljning av 
varor eller tillhandahållande av tjänster 
online: försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster online där 
konsumenten vid tidpunkten för 
beställningen av varorna eller tjänsterna 
är bosatt i en annan medlemsstat än den 
medlemsstat där näringsidkaren är 
etablerad.

utgår

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) alternativt tvistlösningsförfarande:
förfarande för lösning utanför domstol av 
en tvist genom ingripande av ett 

g) alternativt tvistlösningsförfarande: 
förfarande för lösning utanför domstol av 
en tvist med hjälp av vilket de berörda 
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tvistlösningsorgan som föreslår eller 
ålägger parterna en lösning eller 
sammanför parterna i syfte att underlätta 
en uppgörelse i godo.

parterna försöker lösa sin konflikt genom 
ingripande av ett tvistlösningsorgan som
antar ett bindande eller icke bindande 
beslut för parterna eller sammanför 
parterna i syfte att dessa ska nå en 
ömsesidigt godtagbar överenskommelse.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – led g – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden inför tvistlösningsorgan där 
de fysiska personer som ansvarar för 
tvistlösningen är anställda enbart av 
näringsidkaren, förfaranden inför sådana 
system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren, direkta förhandlingar 
mellan konsumenten och näringsidkaren, 
oavsett om de företräds av ombud eller 
inte, och försök av en domare att lösa en 
tvist under ett rättsligt förfarande rörande 
tvisten i fråga ska inte anses vara 
alternativa tvistlösningsförfaranden.

utgår

Motivering

Definitionen av och räckvidden för alternativ tvistlösning anges i artiklarna 2 och 4 i 
direktivet om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Det finns inget behov att ta med det 
i den här förordningen.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) klagande part: konsument eller 
näringsidkare som lämnat in ett klagomål 
via den europeiska onlineplattformen för 
tvistlösning.

utgår
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Motivering

Anpassning till ändringsförslag om räckvidden för förordningen och direktivet om alternativ 
tvistlösning vid konsumenttvister. Endast en konsument kan vara klagande part.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) svarande part: konsument eller 
näringsidkare mot vilken ett klagomål 
lämnats in via den europeiska 
onlineplattformen för tvistlösning.

utgår

Motivering

Anpassning till ändringsförslag om räckvidden för förordningen och direktivet om alternativ 
tvistlösning vid konsumenttvister. Endast en näringsidkare kan vara svarande part.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Plattformen ska bestå av en interaktiv 
webbplats som är elektroniskt tillgänglig 
utan kostnad på unionens samtliga 
officiella språk. Plattformen ska vara en 
enda ingång för konsumenter och 
näringsidkare som utanför domstol vill lösa 
tvister som omfattas av denna förordning.

2. Onlineplattformen för vägledning ska 
bestå av en interaktiv webbplats som är 
elektroniskt tillgänglig utan kostnad på 
unionens samtliga officiella språk.
Onlineplattformen för vägledning ska 
vara en enda ingång för konsumenter och 
näringsidkare som söker information om 
lösning utanför domstol av avtalstvister 
som uppstår vid försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster mellan 
konsumenter och näringsidkare och/eller 
utanför domstol vill lösa tvister som 
omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 28
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tillhandahålla ett elektroniskt 
klagomålsformulär som den klagande 
parten kan fylla i.

a) Tillhandahålla ett elektroniskt 
klagomålsformulär som konsumenten kan 
fylla i.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Motivering

Anpassning till ändringsförslag om räckvidden för förordningen och direktivet om alternativ 
tvistlösning vid konsumenttvister. Endast en konsument kan vara klagande part. Detta gäller 
för hela texten.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) På grundval av uppgifterna i det 
elektroniska klagomålsformuläret föreslå 
parterna ett eller flera behöriga alternativa 
tvistlösningsorgan och lämna information 
om organens eventuella avgifter, om det 
eller de språk på vilka förfarandet kommer 
att genomföras och om förfarandenas 
ungefärliga längd, eller underrätta den 
klagande parten om att inget behörigt 
organ kunde hittas på grundval av de 
lämnade uppgifterna.

b) På grundval av uppgifterna i det 
elektroniska klagomålsformuläret

i) för parterna fastställa ett eller flera 
behöriga alternativa tvistlösningsorgan och 
lämna information om organens eventuella 
avgifter, om det eller de språk på vilka 
förfarandet kommer att genomföras, om 
förfarandenas ungefärliga längd, i 
tillämpliga fall, huruvida parterna eller 
deras företrädare måste vara fysiskt 
närvarande, huruvida det är frivilligt eller 
obligatoriskt att delta i alternativa 
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tvistlösningsförfaranden och huruvida 
resultatet av förfarandet är bindande eller 
inte enligt respektive tillämplig nationell 
lagstiftning, eller

ii) underrätta konsumenten om att inget 
behörigt organ kunde hittas på grundval av 
de lämnade uppgifterna.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Offentliggöra information om 
kontaktpunkterna i medlemsstaterna och 
om kontaktpersonerna för tvistlösning 
enligt vad som avses i artikel 6, inklusive 
kontaktuppgifter.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Lämna allmän information om alternativ 
tvistlösning som en metod för tvistlösning 
utanför domstol.

h) Lämna allmän information om alternativ 
tvistlösning och föra fram det som en 
metod för tvistlösning utanför domstol.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Tillhandahålla information om de 
vanligaste tillvägagångssätten samt 
statistiska uppgifter uppdelade efter de 
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olika ämnen som avhandlats.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Tillhandahålla information om 
konsumenternas allmänna rättigheter i en 
tydlig, överskådlig och lättbegriplig form, 
bland annat genom ”Vanliga frågor” 
angående de ämnen som konsumenterna 
oftast undrar över, vid behov med hjälp av 
interaktiva verktyg.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som anges i första 
stycket ska vara tillgänglig för 
konsumenter och näringsidkare som är 
intresserade av hur plattformen fungerar, 
oavsett om deras intresse rör inlämnande 
av ett klagomål eller inte.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska vara ansvarig för 
utvecklingen, driften och underhållet av
plattformen samt för datasäkerheten.

5. Kommissionen ska vara ansvarig för 
utvecklingen, driften och underhållet av
onlineplattformen för vägledning, i 
synnerhet genom att tillhandahålla 
tillräcklig finansiering och fackkunskap,
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samt för datasäkerheten.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en 
kontaktpunkt för tvistlösning online och 
lämna dess namn och kontaktuppgifter till 
kommissionen. Medlemsstaterna får
överlåta ansvaret för kontaktpunkterna för 
tvistlösning online till sina 
konsumentcentrum inom nätverket av 
europeiska konsumentcentrum, till 
konsumentorganisationer eller till ett annat 
organ. Varje kontaktpunkt ska ha minst 
två kontaktpersoner för tvistlösning online
(nedan kallade kontaktpersoner).

1. Varje medlemsstat ska utse en 
kontaktpunkt för tvistlösning (nedan 
kallad kontaktpunkt) och lämna dess namn 
och kontaktuppgifter till kommissionen.

1a. Medlemsstaterna ska i första hand
överlåta ansvaret för kontaktpunkterna till 
sina konsumentcentrum inom nätverket av 
europeiska konsumentcentrum. Om ett 
visst konsumentcentrum inte skulle kunna 
åta sig detta uppdrag får medlemsstaterna 
också överlåta ansvaret till 
konsumentorganisationer eller till ett annat 
organ. Medlemsstaterna ska alltid ge 
företräde åt befintliga strukturer när de 
tilldelar detta ansvar.
1b. Varje kontaktpunkt ska ha minst 
två kontaktpersoner för tvistlösning (nedan
kallade kontaktpersoner).
Kontaktpunkterna ska se till att 
konsumenterna kan vända sig till 
kontaktpersonerna via onlineplattformen 
för vägledning.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska ge kontaktpersonerna lämplig 
utbildning för att se till att de har den 
nödvändiga expertisen för att kunna 
fullgöra sina uppgifter enligt punkt 2.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 16 för att ändra uppgifterna i 
bilagan, med hänsyn till de kriterier som de 
alternativa tvistlösningsorgan som anmälts 
till kommissionen i enlighet med 
artikel 17.2 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och som behandlar tvister som omfattas av 
denna förordning använder för att fastställa 
sitt respektive behörighetsområde.

4. Kommissionen ska ha befogenhet att
efter samråd med Europeiska 
datatillsynsmannen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 16 för att ändra 
uppgifterna i bilagan, med hänsyn till de 
kriterier som de alternativa 
tvistlösningsorgan som anmälts till 
kommissionen i enlighet med artikel 17.2 i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och om ändring av förordning (EG) 
nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG] 
och som behandlar tvister som omfattas av 
denna förordning använder för att fastställa 
sitt respektive behörighetsområde.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa närmare 
bestämmelser om det elektroniska 
klagomålsformuläret. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 15.2.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 16 i syfte att fastställa närmare 
bestämmelser om det elektroniska 
klagomålsformuläret, med hänsyn till de 
tekniska framstegen. Innan 
kommissionen antar sådana delegerade 
akter ska den samråda med 
Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter att ha tagit emot ett fullständigt 
ifyllt klagomålsformulär ska 
onlineplattformen för vägledning 
behandla klagomålet enligt följande:
a) Plattformen ska tillhandahålla den 
information som avses i punkterna 2 och 
3, i synnerhet en förteckning över alla 
behöriga alternativa tvistlösningsorgan, 
om sådana har fastställts.
b) Konsumenten kan välja ett eller flera 
organ från förteckningen.
c) Näringsidkaren kan välja ett eller flera 
organ från förteckningen, förutsatt att 
inget av organen på förteckningen är ett 
organ som näringsidkaren åtagit sig att 
använda i enlighet med artikel 10.1 i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
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förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG].
d) Plattformen ska automatiskt bestämma 
om klagomålet ska vidarebefordras
i) till ett alternativt tvistlösningsorgan som 
fastställts i enlighet med punkt 1b eller 1c, 
eller
ii) till en kontaktperson i enlighet med 
punkt 1d,
eller om klagomålet inte ska behandlas 
vidare i enlighet med punkt 1e.

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om konsumenten väljer ett alternativt 
tvistlösningsorgan som näringsidkaren 
åtagit sig att använda i enlighet med 
artikel 10.1 i direktiv …/…/EU [Office of 
Publications please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG] eller om parterna i 
sina svar väljer samma alternativa 
tvistlösningsorgan, ska plattformen 
automatiskt vidarebefordra klagomålet till 
det organet.

(Se ändringsförslaget till artikel 8.5.)
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Om parterna enas om fler än ett 
alternativt tvistlösningsorgan ska 
konsumenten uppmanas att välja ett av de 
organen. Plattformen ska automatiskt 
vidarebefordra klagomålet till det organet.

(Se ändringsförslaget till artikel 8.6.)

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Om parterna inte kan enas om ett 
behörigt alternativt tvistlösningsorgan ska 
plattformen underrätta konsumenten om 
att han eller hon kan vända sig till en 
kontaktperson från sin bosättningsort som 
ska försöka fastställa ett alternativt 
tvistlösningsorgan som parterna kan enas 
om. Om detta försök misslyckas ska 
klagomålet behandlas vidare i enlighet 
med punkt 1e.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Om inget behörigt alternativt 
tvistlösningsorgan kan fastställas eller om 
parterna inte svarar plattformen, ska 
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klagomålet inte behandlas vidare.
Konsumenten ska underrättas om 
möjligheten att kontakta en kontaktperson 
för att få information om andra 
möjligheter till upprättelse.

(Se ändringsförslaget till artikel 8.4. Texten har anpassats.)

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att ha tagit emot ett fullständigt 
ifyllt klagomålsformulär ska plattformen
meddela följande uppgifter till den 
klagande parten på det språk som 
klagomålet är skrivet på och till den 
svarande parten per e-post på 
avtalsspråket:

2. Efter att ha tagit emot ett fullständigt 
ifyllt klagomålsformulär ska 
onlineplattformen för vägledning meddela 
följande uppgifter till konsumenten på det 
språk som klagomålet är skrivet på och till 
näringsidkaren per e-post på 
avtalsspråket:
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Motivering

Anpassning till ändringsförslag om räckvidden. Endast en näringsidkare kan vara svarande 
part.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om att klagomålet inte 
kommer att behandlas vidare om parterna 
inte kan enas om ett behörigt 
tvistlösningsorgan eller om inget behörigt 
tvistlösningsorgan kan fastställas.

b) Information om att klagomålet inte 
kommer att behandlas vidare om parterna 
inte svarar plattformen eller om inget 
behörigt tvistlösningsorgan kan fastställas.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Information om att klagomålet på 
konsumentens begäran ska 
vidarebefordras till en kontaktperson från 
den klagande partens bosättningsort, om 
parterna inte kan enas om ett behörigt 
alternativt tvistlösningsorgan;
kontaktpersonen ska försöka fastställa ett 
tvistlösningsorgan som parterna kan enas 
om.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Namn på och kontaktuppgifter till 
kontaktpunkten för tvistlösning online där 
konsumenten är bosatt och där 
näringsidkaren är etablerad samt en 
kortfattad beskrivning av de uppgifter som 
anges i artikel 6.2 a, b och d.

d) Namn på och kontaktuppgifter till 
kontaktpunkten, inklusive 
kontaktpersonerna, där konsumenten är 
bosatt och där näringsidkaren är etablerad 
samt en kortfattad beskrivning av de 
uppgifter som anges i artikel 6.2 a, b och d.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Organets avgifter, i förekommande fall. a) Organets avgifter.
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Motivering

Utgifterna och kostnaderna för förfarandet måste vara överskådliga och tydliga för den 
konsument som vill väcka talan.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Behovet av parternas eller deras ombuds 
fysiska närvaro, i förekommande fall, och 
uppgift om huruvida tvisten kan biläggas 
utan parternas eller deras ombuds fysiska 
närvaro i fall där parterna har sin hemvist 
eller vanliga vistelseort i olika 
medlemsstater.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ett klagomål till ett behörigt 
alternativt tvistlösningsorgan ska 
vidarebefordras till plattformen inom 
30 dagar.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om parterna inte svarar plattformen 
eller inte kan enas om ett behörigt 
alternativt tvistlösningsorgan, ska 
klagomålet inte behandlas vidare.
Konsumenten ska underrättas om 

utgår
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möjligheten att kontakta en kontaktperson 
för information om andra möjligheter till 
rättelse.

(Se ändringsförslaget till artikel 8.1e (ny).)

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om konsumenten väljer ett alternativt 
tvistlösningsorgan som näringsidkaren 
åtagit sig att använda sig av i enlighet 
med artikel 10.1 i direktiv …/…/EU 
[Office of Publications please insert 
number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG] eller om parterna i 
sina svar väljer samma alternativa 
tvistlösningsorgan ska plattformen 
automatiskt vidarebefordra klagomålet till 
det organet.

utgår

(Se ändringsförslaget till artikel 8.1b (ny).)

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om parterna enas om fler än ett 
alternativt tvistlösningsorgan ska 
konsumenten uppmanas att välja ett av de 
organen. Plattformen ska automatiskt 
vidarebefordra klagomålet till det organet.

utgår

(Se ändringsförslaget till artikel 8.1c (ny).)
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om parterna efter det att de underrättats 
om tvisten enas om att inleda ett förfarande 
inför organet, slutföra 
tvistlösningsförfarandet inom 30 dagar
efter det att det inletts. Vid komplicerade 
tvister får organet förlänga denna frist.

b) Om parterna efter det att de underrättats 
om tvisten enas om att inleda ett förfarande 
inför organet, slutföra 
tvistlösningsförfarandet inom 90 dagar
från det datum då klagomålet meddelades 
parterna i enlighet med artikel 8 ca i 
direktiv .../.../EU[Office of Publications 
please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
direktiv 2009/22/EG]. Om det rör sig om 
komplicerade eller mycket tekniska tvister 
får organet förlänga denna period.
Parterna ska underrättas om eventuella 
förlängningar, tillsammans med en 
uppskattning av hur lång tid det kan ta 
innan tvistlösningsförfarandet slutförs.  

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillgång till uppgifter, inklusive 
personuppgifter, som rör en tvist och som 
lagrats i den databas som avses i artikel 10 
ska endast medges det alternativa 
tvistlösningsorgan till vilket tvisten 
vidarebefordrats i enlighet med artikel 8 
för de ändamål som avses i artikel 9.
Tillgång till dessa uppgifter ska även 
medges kontaktpersonerna för de ändamål 
som avses i artikel 6.3.

1. Tillgång till uppgifter, inklusive 
personuppgifter, som rör en tvist och som 
lagrats i den databas som avses i artikel 10 
ska endast medges det alternativa 
tvistlösningsorgan till vilket tvisten 
vidarebefordrats i enlighet med artikel 8 
för de ändamål som avses i artikel 9.
Tillgång till dessa uppgifter ska även 
medges de kontaktpersoner till vilka 
tvisten hänsköts för de ändamål som avses 
i artikel 6.2 och 6.3.
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Ett heltäckande integritetsmeddelande 
ska göras tillgängligt på 
onlineplattformen för vägledning genom 
vilket de registrerade underrättas om 
behandlingen av sina personuppgifter och 
om sina rättigheter i samband med denna 
behandling. I integritetsmeddelandet ska 
den behandling som plattformens olika 
aktörer ansvarar för anges på ett tydligt 
sätt.

Motivering

Anpassning till det föreslagna skälet 21.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 13 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Näringsidkare som är etablerade i 
unionen och som ägnar sig åt 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
ska informera konsumenterna om 
plattformen och om sin e-postadress.
Informationen ska göras tillgänglig på ett 
enkelt, direkt, väl synligt och beständigt
sätt på näringsidkarnas webbplatser och, 
om erbjudandet görs per e-post eller genom 
ett annat textmeddelande som sänds på 
elektronisk väg, i det meddelandet.
Informationen ska omfatta en elektronisk 
länk till plattformens webbplats.
Näringsidkarna ska också informera 
konsumenterna om plattformen när de 

1. Näringsidkare som är etablerade i 
unionen och som ägnar sig åt 
gränsöverskridande försäljning av varor 
eller tillhandahållande av tjänster online 
ska informera konsumenterna om 
onlineplattformen för vägledning och om 
sin e-postadress. Informationen ska göras 
tillgänglig på ett tydligt och enkelt sätt på 
näringsidkarnas webbplatser och, om 
erbjudandet görs per e-post eller genom ett 
annat textmeddelande som sänds på 
elektronisk väg, i det meddelandet. 
Informationen ska omfatta en elektronisk 
länk till webbplatsen för 
onlineplattformen för vägledning. 
Näringsidkarna ska också informera 
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lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman.

konsumenterna om denna plattform när de 
lämnar in ett klagomål till en 
näringsidkare, ett system för hantering av 
konsumentklagomål som drivs av 
näringsidkaren eller en 
företagsombudsman.

2. Bestämmelserna i punkt 1 påverkar inte 
tillämpningen av artikel 10 i direktiv 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG] beträffande 
näringsidkares information till 
konsumenter om de alternativa 
tvistlösningsförfaranden som 
näringsidkarna omfattas av och om 
huruvida de åtar sig att använda sig av 
alternativa tvistlösningsförfaranden för 
att lösa tvister med konsumenter.

2. Bestämmelserna i punkt 1 påverkar inte 
tillämpningen av artikel 10 i direktiv 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number of Europaparlamentets och 
rådets direktiv om alternativ tvistlösning 
vid konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG].

3. Bestämmelserna i punkt 1 påverkar inte 
tillämpningen av bestämmelserna i 
artiklarna 6 och 8 i direktiv 2011/83/EU 
beträffande konsumentinformation vid 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler.

3. Bestämmelserna i punkt 1 påverkar inte 
tillämpningen av bestämmelserna i 
artiklarna 6 och 8 i direktiv 2011/83/EU 
beträffande konsumentinformation vid 
distansavtal och avtal utanför fasta 
affärslokaler, artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/65/EG av den 
23 september 2002 om distansförsäljning 
av finansiella tjänster till konsumenter 
samt 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.
3a. Skyldigheten att informera 
konsumenterna om att det finns en 
onlineplattform för vägledning i alla 
skriftliga meddelanden enligt punkt 1 ska 
inte gälla om näringsidkaren är ett litet 
företag eller mikroföretag i den mening 
som avses i kommissionens 
rekommendation 2003/361 av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag3. I detta fall ska näringsidkaren 
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inte tillhandahålla information om 
onlineplattformen för vägledning förrän 
en konsument har ingett ett klagomål.
_________________
1 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.
2 EUT L 335, 17.12.2008, s. 1.
3 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

utgår

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 7.4 ska ges på obestämd tid 
från och med den [Office of Publications 
insert same date as in Art. 18(1) = date of 
entry into force of this Regulation].

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 7.4 och 7.5 ska ges på 
obestämd tid från och med den [Office of 
Publications insert same date as in Art. 
18(1) = date of entry into force of this 
Regulation].

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet eller rådet får när 3. Europaparlamentet eller rådet får när 
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som helst återkalla den delegering av 
befogenheter som avses i artikel 7.4.
Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare angivet datum. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft.

som helst återkalla den delegering av 
befogenheter som avses i artikel 7.4 och 
7.5. Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare angivet datum. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits enligt 
artikel 7.4 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar inom två månader från 
den dag då akten delgetts 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet före 
utgången av denna frist har informerat 
kommissionen om att de inte kommer att 
göra några invändningar. Fristen ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antagits enligt 
artikel 7.4 och 7.5 ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar inom tre månader
från den dag då akten delgetts
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet före 
utgången av denna frist har informerat 
kommissionen om att de inte kommer att 
göra några invändningar. Fristen ska 
förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vart tredje år och första gången senast
fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning. Rapporten ska vid behov 

Vartannat år och första gången senast
tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram en 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning, i synnerhet om i vilken 
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åtföljas av förslag till ändring av denna 
förordning.

utsträckning onlineplattformen för 
vägledning har godtagits och hur 
praktiskt användbart 
klagomålsformuläret är, eventuella behov 
att anpassa uppgifterna i bilagan med 
hänsyn till de kriterier som de alternativa 
tvistlösningsorgan som anmälts till 
kommissionen i enlighet med artikel 17.2 i 
direktiv …/…/EU [Office of Publications 
please insert number of 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG], och som behandlar 
tvister som omfattas av denna förordning, 
använder för att fastställa sina respektive 
behörighetsområden samt möjligheter till 
vidareutveckling av interaktiva 
kommunikationsmedel. Rapporten ska vid 
behov åtföljas av förslag till ändring av 
denna förordning.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas från och 
med den [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], utom artiklarna 5.1, 5.4, 
5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.6, 7.4, 7.5, 10, 15 
och 16, som ska tillämpas från och med 
den dag då denna förordning träder i kraft.

2. Denna förordning ska tillämpas från och 
med den [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], utom artiklarna 5.1, 5.4, 
5.5, 5.6, 6.1, 6.1a, 6.1b, 6.2, 6.5, 7.4, 7.5, 
10, 15 och 16, som ska tillämpas från och 
med den dag då denna förordning träder i 
kraft.
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