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LYHYET PERUSTELUT

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu on kiinnostava siksi, että unionin kansalaisilla, erityisesti 
kuluttajilla, on ongelmia oikeussuojan saamisessa oikeudenkäyntien pitkän keston ja 
kalleuden vuoksi.

Euroopan parlamentti esitti asiasta kantansa 25. lokakuuta 2011 annetussa päätöslauselmassa 
vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa 
(2011/2117 (INI))1 ja katsoi, että Euroopan unionin tasolla toteutetut lainsäädännölliset 
toimenpiteet helpottavat vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen soveltamista ja 
kannustavat luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä turvautumaan niihin, sekä pyysi 
komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen kuluttaja-asioita koskevien vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen käytöstä EU:ssa.

Komission nyt ehdottaman direktiivin tavoitteena on poistaa vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen soveltamisalassa olevat puutteet ja varmistaa, että tuomioistuimien 
ulkopuolella on olemassa laadukas riidanratkaisumenettely, jolla käsitellään kaikkia 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä sopimusriitoja. Direktiiviehdotuksessa esitetään 
yleisiä periaatteita, joita kaikkien vaihtoehtoisten ADR-elimien on noudatettava, kuten 
soveltuva pätevyys, puolueettomuus, avoimuus, tehokkuus ja tasapuolisuus. Ehdotetaan, että 
kansalliset viranomaiset valvovat näiden periaatteiden noudattamista. Lisäksi ehdotuksessa 
vaaditaan, että elinkeinonharjoittajat antavat kuluttajille asiaankuuluvat ja täydelliset tiedot 
käytettävissä olevista asiaankuuluvista ADR-elimistä

Lausunnon valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen osana toimia, joilla 
pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja vahvistamaan kuluttajien 
muutoksenhakukeinoja. Valmistelija katsoo kuitenkin, että komission ehdotusta voidaan 
eräiltä osin parantaa ja esittää parannusehdotusia tässä lausuntoluonnoksessa. Ne ovat 
seuraavat:

Kysymys siitä, olisiko vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely tehtävä pakolliseksi 
elinkeinoharjoittajille erityisesti siten, että elinkeinonharjoittajien on pakko osallistua 
vaihtoehtoiseen riidanratkaisujärjestelmään tai siten, että vaihtoehtoisen 
riidanratkaisujärjestelmän tulos sitoo elinkeinonharjoittajaa. Toisaalta väitetään, että 
pakolliset järjestelmät lisäävät kuluttajien luottamusta, sillä kuluttajat voivat luottaa niihin 
ongelmatilanteissa. Vaihtoehtoisen riidanratkaisu pakollisuus herättää kuitenkin myös vakavia 
ongelmia, jotka liittyvät osapuolten oikeuteen saada oikeussuojaa ja oikeuteen tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla), ja ovat vastoin 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun luonteeseen kuuluvaa vapaaehtoisuutta ja joustavuutta, jotka 
tekevät siitä hyödyllisen. Siksi valmistelija seuraa linjaa, joka on esitetty tietyistä sovittelun 
näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21. toukokuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/52/EY. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei ole 
pakollista, mutta jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kannustimia tai määrättävä 
seuraamuksia ja tuomioistuimien on annettava konkreettisia tietoja riidanratkaisun käytön 

                                               
1 P7_TA(2011)0449.
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edistämiseksi. Mitä tulee vaihtoehtoisen riidanratkaisun tulosten mahdolliseen 
velvoittavuuteen, osapuolille on ilmoitettava tuloksista ja vaadittava niitä hyväksymään ne.
– Direktiiviä ei pitäisi soveltaa elinkeinonharjoittajien kuluttajia vastaan esittämiin 

valituksiin sillä vapaaehtoisen riidanratkaisun tarkoituksena on olla kuluttajan 
muutoksenhaun väline, jolla pyritään poistamaan elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välinen nykyinen epätasapaino ja helpottamaan kuluttajien mahdollisuutta 
muutoksenhakuun. Tämä ei selvästikään koske samalla tavalla elinkeinonharjoittajien 
valituksia.

– Jotta ADR-elimille ei esitettäisi epäolennaisia asioita olisi vaadittava, että ennen kuin 
riita annetaan ADR-elimen käsiteltäväksi, on etsittävä sovintoratkaisua. Jäsenvaltioiden 
olisi myös voitava asettaa rajat vaatimuksen vähimmäisarvolla, jotta ei käsiteltäisi 
asioita, joissa vaateet ovat paljon vähäisemmät kuin ADR-menettelyn tosiasialliset 
kustannukset.

– Yleisesti ADR-menettelyjen periaatteet on esitettävä kattavammin ja täydellisemmin 
samaan tapaan kuin direktiivissä 2008/52/EY, sovittelijoita koskevissa eurooppalaisissa 
menettelysäännöissä, tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin 
sovellettavista periaatteista 30. maaliskuuta 1998 komission antamassa suosituksessa1 ja 
kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevista 
periaatteista 4. huhtikuuta 2001 annetussa komission suosituksessa2. Sen vuoksi 
ehdotetaan, että direktiiviin sisällytetään konkreettisia säännöksiä erityisesti 
riippumattomuutta, oikeudellisuutta ja luottamuksellisuutta koskevista periaatteista.

– ADR-menettelyyn osallistuvien luonnollisten henkilöiden kouluttaminen on erityisen 
tärkeää muun muassa siksi, että voidaan varmistaa luottamus ADR-menettelyihin ja 
niiden tuloksiin. Komission on huolehdittava koulutuksesta yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa.

– ADR-menettelyt eivät määrä- ja vanhentumisaikoja soveltamalla saisi estää osapuolia 
käyttämästä tavanomaisia oikeudellisia menettelyjä. Sen vuoksi direktiivissä olisi 
direktiivin 2008/52/EY (8 artikla) vastaavien säännösten tapaan säädettävä siitä, että 
vaihtoehtoisella riidanratkaisulla on yleinen rajoitus- ja vanhentumisaikoja koskeva 
lykkäävä vaikutus. 

TARKISTUKSET

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

                                               
1 EYVL L 115, 17.4.1998, s. 31.
2 EYVL L 109, 19.4.2001, s. 56.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla.
Näihin olisi sisällyttävä kuluttajien
esittämät valitukset elinkeinonharjoittajia 
kohtaan mutta myös 
elinkeinonharjoittajien esittämät 
valitukset kuluttajia kohtaan. Tätä 
direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin, mutta sillä ei pitäisi estää 
jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä 
voimassa säännöksiä, jotka koskevat 
menettelyjä tällaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuimen 
ulkopuolella.

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin sopimusriitoihin, jotka liittyvät 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen kaikilla talouden sektoreilla.
Nämä olisi rajoitettava kuluttajien
esittämiin valituksiin elinkeinonharjoittajia 
kohtaan. Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
elinkeinonharjoittajien välisiin riita-
asioihin tai elinkeinonharjoittajien 
esittämiin valituksiin kuluttajia kohtaan, 
mutta sillä ei pitäisi estää jäsenvaltioita 
hyväksymästä tai pitämästä voimassa 
säännöksiä, jotka koskevat menettelyjä 
tällaisten riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuimen ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun tarkoituksena on olla kuluttajan muutoksenhaun väline, jolla 
pyritään poistamaan nykyinen epätasapaino elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välillä. 
Elinkeinonharjoittajilla on parempi kyky kestää taloudellisia tappioita ja maksaa 
oikeudellisesta muutoksenhausta kun taas kuluttajat eivät hakisi muutosta tuomioistuimessa 
taloudellisten kustannusten takia, jotka saatavat olla korkeammat kuin itse vaateen arvo.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa
sellaisten riidanratkaisuelinten
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 

(12) Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
menettelyihin sellaisissa kuluttajavalituksia 
käsittelevissä järjestelmissä, joiden 
toiminnasta vastaa elinkeinonharjoittaja.
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yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa, tai menettelyihin sellaisissa 
kuluttajavalituksia käsittelevissä 
järjestelmissä, joiden toiminnasta vastaa 
elinkeinonharjoittaja. Sitä ei pitäisi 
soveltaa osapuolten välisiin suoriin 
neuvotteluihin. Sitä myöskään pitäisi 
soveltaa tuomarin pyrkimyksiin ratkaista 
riita sitä koskevan oikeuskäsittelyn 
yhteydessä.

Sitä ei pitäisi soveltaa osapuolten välisiin 
suoriin neuvotteluihin. Sitä myöskään 
pitäisi soveltaa tuomarin pyrkimyksiin 
ratkaista riita sitä koskevan 
oikeuskäsittelyn yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden olisi kannustettavat 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun käyttöön 
soveltuvissa tapauksissa kannustimilla tai 
seuraamuksilla. Tietyistä sovittelun 
näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden 
alalla 21 päivänä toukokuuta 2008 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2008/52/EY 
vahvistetaan jo sovittelujärjestelmiä 
koskevat puitteet, joita sovelletaan 
erityisesti rajatylittäviin riitoihin 
Euroopan unionissa mutta joita voidaan 
soveltaa myös sisäisiin 
sovittelujärjestelmiin. Tällä direktiivillä 
täydennetään tätä järjestelmää muiden 
vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen osalta. 

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on.

(17) Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavia luonnollisia henkilöitä olisi 
pidettävä puolueettomina vain, jos heitä ei 
voida painostaa tavalla, joka mahdollisesti 
vaikuttaisi heidän asenteeseensa riitaa 
kohtaan. On erityisesti tarpeen varmistaa, 
ettei tällaista painostusta esiinny, jos 
vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä rahoittaa 
jokin riidan osapuolista tai organisaatio, 
jonka jäsen jokin osapuolista on.
Mahdollisten eturistiriitojen estämiseksi 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavien luonnollisten henkilöiden olisi 
ilmoitettava olosuhteista, jotka saattavat 
haitata heidän riippumattomuuttaan tai 
aiheuttaa eturistiriitoja. Yksinomaisesti 
elinkeinonharjoittajan palveluksessa 
oleviin henkilöihin olisi sovellettava 
erityisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
onnistumisen kannalta ja erityisesti sen 
kannalta, että voidaan varmistaa 
tarvittava luottamus ADR-menettelyjä 
kohtaan, on oleellista, että 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavilla luonnollisilla henkilöillä on 
tarvittava asiantuntemus. Siksi olisi 
järjestettävä erityisiä koulutusohjelmia 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission 
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kanssa.
Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Lainsäädännön lisäksi myös 
tasapuolisuus ja käytännesäännöt voivat 
olla ADR-elinten tekemien ratkaisujen ja 
ADR-menettelyjen tulosten perustana. 
Tämä joustavuus ei kuitenkaan saisi
johtaa kuluttajansuojan heikentymiseen 
verrattuna kuluttajasuojaan, jonka 
kuluttajat saisivat silloin, kun 
tuomioistuimet soveltavat lainsäädäntöä. 
Siksi tässä direktiivissä olisi säädettävä 
laillisuusperiaattesta.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(19) ADR-menettelyjen olisi oltava 
tehokkaita. Niiden olisi tarjottava 
yksinkertainen ja nopea menettely, jonka 
kesto yleisesti on enintään 90 päivää.
ADR-elimen pitäisi pystyä pidentämään 
tätä määräaikaa, jos käsiteltävänä olevan 
riita-asian monimutkaisuus sitä edellyttää.

(19) ADR-menettelyjen olisi oltava 
tehokkaita. Niiden olisi tarjottava 
yksinkertainen ja nopea menettely, jonka 
kesto yleisesti on enintään 90 työpäivää 
päivästä, jolloin osapuolille ilmoitettiin 
valituksen esittämisestä. ADR-elimen olisi 
ADR-menettelyn toteuttamiseksi 
tarvittavat asiakirjat saatuaan ilmoitettava 
valituksesta osapuolille. ADR-elimen 
pitäisi pystyä pidentämään tätä määräaikaa, 
jos käsiteltävänä olevan riita-asian 
monimutkaisuus sitä edellyttää.

Or. en
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Perustelu

Ajanjaksoa olisi pidennettävä 90 työpäivään, jotta se olisi realistinen ja jotta voidaan 
varmistaa ADR-menettelyjen tulosten laatu. On selvennettävä, että ajanjakso on 
lähtökohtaisesti 90 päivää. Siten voidaan välttää oikeudellista epävarmuutta ja myös 
varmistaa, että ADR-elimillä on riittävästi aikaa käsitellä valituksia tehokkaasti.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(20 a) ADR-elinten tehokkuuden 
varmistamiseksi on tarpeen säätää siitä, 
että ne käsittelevät vain merkityksellisiä 
asioita. Siksi olisi vaadittava, että 
kuluttajat pyrkivät löytämään 
elinkeinonharjoittajan kanssa 
sovintoratkaisun riita-asiaan ennen sen 
antamista ADR-elimen käsiteltäväksi. 
ADR-elimet voivat vaatia todisteita siitä, 
että tähän on pyritty, ja päättää jättää 
valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei 
toimita kyseisiä todisteita. Jäsenvaltioiden 
olisi myös voitava asettaa rajat 
vaatimuksen vähimmäisarvolle, jotta ei 
käsiteltäisi asioita, joissa vaateet ovat 
paljon vähäisemmät kuin ADR-
menettelyn tosiasialliset kustannukset.

Or. en

Perustelu

Olisi voitava varmistaa, että epäolennaisia asioita ei anneta ADR-elinten käsiteltäväksi ja 
siten aseteta niille tarpeetonta rasitusta.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tunnustetun vapausperiaatteen 
mukaisesti ADR-menettelyjen tulos ei 
saisi olla osapuolia sitova, ellei niille ole 
ennen menettelyn käynnistymistä 
tiedotettu tuloksen sitovasta luonteesta ja 
elleivät osapuolet nimenomaisesti anna 
sille hyväksyntäänsä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Luottamuksellisuus ADR-
menettelyssä on tärkeää, ja tässä 
direktiivissä olisi näin ollen säädettävä, 
että riita-asian oikeudenkäyntimenettelyä 
koskevien sääntöjen on oltava sen kanssa 
yhteensopivat vähintään siltä osin, kuinka 
ADR-menettelyn luottamuksellisuus 
turvataan mahdollisessa myöhemmässä 
siviili- ja kauppaoikeudellista asiaa 
koskevassa oikeudenkäynnissä tai 
välimiesmenettelyssä.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Jotta osapuolia rohkaistaisiin 
käyttämään vaihtoehtoista 
riidanratkaisua, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun säännöt määrä- ja 
vanhentumisajoista eivät estä osapuolia 
viemästä asiaa tuomioistuimen 
käsiteltäväksi tai välimiesmenettelyyn, jos 
osapuolten yritykset ratkaisun 
löytämiseen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn avulla 
epäonnistuvat. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että tähän tulokseen 
päästään, vaikka tällä direktiivillä ei 
yhdenmukaisteta kansallisia sääntöjä 
määrä- ja vanhentumisajoista. Tämä 
direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanemissa kansainvälisissä 
sopimuksissa määrättyihin määrä- ja 
vanhentumisaikoihin, esimerkiksi 
kuljetusoikeuden alalla.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä ei säädetä, että 
elinkeinonharjoittajien osallistuminen 
ADR-menettelyyn olisi pakollista tai että 
tällaisten menettelyjen ratkaisu sitoisi 
elinkeinonharjoittajaa, jos kuluttaja on 
tehnyt valituksen tätä kohtaan. Direktiivillä 
ei kuitenkaan rajoiteta sellaisten 

(23) Tässä direktiivissä ei säädetä, että 
elinkeinonharjoittajien osallistuminen 
ADR-menettelyyn olisi pakollista tai että 
tällaisten menettelyjen ratkaisu sitoisi 
elinkeinonharjoittajaa, jos kuluttaja on 
tehnyt valituksen tätä kohtaan. Direktiivillä 
ei kuitenkaan rajoiteta sellaisten 
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kansallisten sääntöjen soveltamista, joilla 
tehdään elinkeinonharjoittajien 
osallistuminen tällaisiin menettelyihin 
pakolliseksi tai niiden ratkaisu sitovaksi 
elinkeinonharjoittajien kannalta, 
edellyttäen että tällaisella lainsäädännöllä 
ei estetä osapuolia käyttämästä oikeuttaan 
saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, 
kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
47 artiklassa määrätään.

kansallisten sääntöjen soveltamista, joilla 
tehdään elinkeinonharjoittajien 
osallistuminen tällaisiin menettelyihin 
pakolliseksi, joilla elinkeinonharjoittajiin 
sovelletaan kannustimia tai seuraamuksia 
tai joilla menettelyjen ratkaisu tehdään
sitovaksi elinkeinonharjoittajien kannalta, 
edellyttäen että vapausperiaatteesta 
pidetään kiinni ja että tällaisella 
lainsäädännöllä ei estetä osapuolia 
käyttämästä oikeuttaan saattaa asia 
tuomioistuimen ratkaistavaksi, kuten 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 
artiklassa määrätään.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(27) Sen varmistamiseksi, että ADR-elimet 
toimivat moitteettomasti ja tehokkaasti, 
niitä pitäisi seurata tiiviisti. Komission ja 
tämän direktiivin mukaisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi julkaistava ja 
päivitettävä luettelo tämän direktiivin 
mukaisista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä. Myös muiden 
tahojen, kuten vaihtoehtoisten 
riidanratkaisuelinten, kuluttajajärjestöjen, 
elinkeinonharjoittajien järjestöjen ja 
Euroopan kuluttajakeskusten verkoston, 
olisi julkaistava tämä luettelo. Lisäksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
julkaistava säännöllisesti raportteja ADR-
elinten kehittymisestä ja toiminnasta.
Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten olisi 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
tiedot, joiden perusteella raportit olisi 
laadittava. Jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä toimittamaan nämä 

(27) Sen varmistamiseksi, että ADR-elimet 
toimivat moitteettomasti ja tehokkaasti, 
niitä pitäisi seurata tiiviisti. Tätä 
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on 
nimettävä toimivaltainen viranomainen. 
Alakohtaisen vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun osalta saattaa olla 
vaikeaa antaa seurantatehtävät yhdelle 
ainoalle viranomaiselle. Silloin 
jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä 
toimivaltainen viranomainen kullekin 
alalle. Komission ja tämän direktiivin 
mukaisten toimivaltaisten viranomaisten 
olisi julkaistava ja päivitettävä luettelo 
tämän direktiivin mukaisista 
vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä.
Myös muiden tahojen, kuten 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten, 
kuluttajajärjestöjen, elinkeinonharjoittajien 
järjestöjen ja Euroopan kuluttajakeskusten 
verkoston, olisi julkaistava tämä luettelo.
Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten olisi 
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tiedot yhdenmukaisen menetelmän 
käyttämisestä kuluttajavalitusten ja 
kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja 
ilmoittamisessa annetun komission 
suosituksen 2010/304/EU mukaisesti.

julkaistava säännöllisesti raportteja ADR-
elinten kehittymisestä ja toiminnasta.
Vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten olisi 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
tiedot, joiden perusteella raportit olisi 
laadittava. Jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä toimittamaan nämä 
tiedot yhdenmukaisen menetelmän 
käyttämisestä kuluttajavalitusten ja 
kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja 
ilmoittamisessa annetun komission 
suosituksen 2010/304/EU mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoiden toimintaa ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttamista varmistamalla, että 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset 
riidat voidaan toimittaa sellaisten elinten 
käsiteltäväksi, jotka tarjoavat 
puolueettomia, avoimia, tehokkaita ja 
oikeudenmukaisia vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä.

Tällä direktiivillä edistetään 
sisämarkkinoiden toimintaa ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttamista varmistamalla, että
kuluttajat voivat saattaa kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien väliset riidat 
sellaisten elinten käsiteltäväksi, jotka 
tarjoavat puolueettomia, riippumattomia,
avoimia, tehokkaita ja oikeudenmukaisia 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun tarkoituksena on olla kuluttajan muutoksenhaun väline, jolla 
pyritään poistamaan nykyinen epätasapaino elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välillä. 
Elinkeinonharjoittajilla on parempi kyky kestää taloudellisia tappioita ja maksaa 
oikeudellisesta muutoksenhausta kun taas kuluttajat eivät hakisi muutosta tuomioistuimessa 
taloudellisten kustannusta takia, jotka saatavat olla korkeammat kuin itse vaateen arvo.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) Tätä direktiiviä sovelletaan unioniin 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
unionissa asuvalle kuluttajalle myymiin 
tavaroihin tai tarjoamiin palveluihin 
liittyvissä sopimusriidoissa tuomioistuimen 
ulkopuolisiin riidanratkaisumenettelyihin, 
joista vastaa riidanratkaisuelin, joka 
ehdottaa ratkaisua tai määrää ratkaisun 
tai saattaa osapuolet yhteen 
helpottaakseen sopuratkaisun löytämistä, 
jäljempänä 'vaihtoehtoiset 
riidanratkaisumenettelyt tai ADR-
menettelyt'.

(1) Tätä direktiiviä sovelletaan unioniin 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
unionissa asuvalle kuluttajalle myymiin 
tavaroihin tai tarjoamiin palveluihin 
liittyvissä sopimusriidoissa tuomioistuimen 
ulkopuolisiin riidanratkaisumenettelyihin, 
joista vastaa ADR-elin.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun määritelmä olisi vahvistettava selvästi 4 artiklan 
määritelmissä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisten riidanratkaisuelinten 
menettelyihin, joissa riidanratkaisusta 
vastaavat luonnolliset henkilöt ovat 
yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Eräät sisäiset ADR-järjestelmät toimivat hyvin, kuluttajat tuntevat ne ja näyttävät olevan 
tyytyväisiä niiden toimintaan ja tuloksiin. Niin kauan kuin näissä sisäisissä järjestelmissä 
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noudatetaan samoja laatukriteereitä, eli puolueettomuutta, avoimuutta, tehokkuutta ja 
tasapuolisuutta, sisäisten järjestelmien ja kolmansien osapuolten välillä ei saisi olla 
minkäänlaista syrjintää.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(d a) 'vaihtoehtoisella 
riidanratkaisumenettelyllä' menettelyä, 
jossa osapuolet pyrkivät ratkaisemaan 
riita-asiansa tuomioistuimen ulkopuolella 
käyttämällä riidanratkaisuelintä, joka 
ehdottaa ratkaisua tai määrää ratkaisun 
tai tuo osapuolet yhteen sovintoratkaisun 
löytämiseksi

Or. en

Perustelu

Selvennystä tarvitaan direktiivin kohteen ja soveltamisalan täsmentämiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
ADR-menettelyjen käyttö

1. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
käyttämiseen tarvittaessa kannustimilla, 
tai jos vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
kieltäydytään, seuraamuksilla joko ennen
oikeudenkäynnin alkamista tai sen 
alkamisen jälkeen.
2. Tuomioistuin, jossa asia on pantu 
vireille, voi tarvittaessa ja otettuaan 
huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat 
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kehottaa osapuolia käyttämään 
vaihtoehtoista riidanratkaisua. 
Tuomioistuin voi myös kehottaa osapuolia 
osallistumaan ADR-menettelyn käyttöä 
koskevaan tiedotustilaisuuteen, jos 
tällaisia tilaisuuksia järjestetään ja niihin 
osallistuminen on vaivatonta, ja 
antamaan osapuolille tietoa 
kuluttajariitojen verkkovälitteisestä 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-
asetus) [Office of Publications insert date 
of adoption] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o [Office of Publications insert 
reference number] mukaisesti 
perustetusta ODR-foorumista.
3. Mikään tässä artiklassa ei saa estää 
osapuolia käyttämästä oikeuttaan saattaa 
asia tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Or. en

Perustelu

Osapuolia olisi kannustettava käyttämään vaihtoehtoista riidanratkaisua, mutta jos 
vaihtoehtoisen riidanratkaisun käyttö tai siihen osallistuminen on pakollista, oikeussuoja 
saattaa joutua uhatuksi. Näin ollen näyttää soveliaalta kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
ADR-menettelyn käyttämiseen direktiivin 2008/52/EY 5 artiklan suuntaisesti, mainita 
tuomioistuimien mahdollisuuksista ohjata osapuolet vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun ja 
todeta, että voidaan säilyttää jäsenvaltioiden nykyiset järjestelmät, joilla ADR-menettelyn 
käytöstä tehdään pakollista tai joilla siihen sovelletaan kannustimia tai seuraamuksia.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ADR-elimillä on verkkosivusto, jonka 
kautta osapuolet voivat tehdä valituksen 
verkossa

(a) ADR-elimet ylläpitävät ajan tasalla 
olevaa verkkosivustoa, jonka kautta 
osapuolet saavat tietoa ADR-menettelystä 
ja voivat tehdä valituksen verkossa

Or. en



PA\898179FI.doc 17/35 PE486.223v01-00

FI

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Asiantuntemus ja puolueettomuus Asiantuntemus, riippumattomuus ja 
puolueettomuus

Or. en

Perustelu

Riippumattomuuden ja puolueettomuuden periaatteet eivät ole sama asia. Vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavien luonnollisten henkilöiden riippumattomuudella olisi 
varmistettava puolueettomuus komission vuonna 1998 ja 2001 antamien suositusten 
mukaisesti. 

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavilla luonnollisilla henkilöillä on 
tarvittava asiantuntemus ja että he ovat 
puolueettomia. Tämä taataan 
varmistamalla, että

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavilla luonnollisilla henkilöillä on 
tarvittava asiantuntemus ja että he ovat
riippumattomia ja puolueettomia. Tämä 
taataan varmistamalla, että

Or. en

Perustelu

Riippumattomuuden ja puolueettomuuden periaatteet eivät ole sama asia. Vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavien luonnollisten henkilöiden riippumattomuudella olisi 
varmistettava puolueettomuus komission vuonna 1998 ja 2001 antamien suositusten 
mukaisesti. 
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) heillä on tarvittavat tiedot, taidot ja 
kokemus vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
alalla

(a) heillä on tarvittavat tiedot, taidot ja 
kokemus vaihtoehtoisen riidanratkaisun tai 
kuluttajariitojen tuomioistuinratkaisun
alalla sekä lainsäädännön tuntemus

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) heitä ei voida erottaa tehtävistään ilman 
perusteltua syytä

(b) heidät nimitetään määräajaksi, eikä
heitä voida erottaa tehtävistään ilman 
perusteltua syytä

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdan a alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavien luonnollisten 
henkilöiden saatavana on erityisiä 
koulutusohjelmia. Komissio avustaa 
jäsenvaltioita kehittämään tällaisia 
koulutusohjelmia ja 
laadunohjausmekanismeja.
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Or. en

Perustelu

Henkilöiden, jotka haluavat hoitaa ADR-menettelyjä, saatavana on oltava asianmukaista 
koulutusta.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset 
henkilöt ilmoittavat olosuhteista, jotka 
saattavat haitata tai joiden voidaan katsoa 
haittaavan heidän riippumattomuuttaan 
tai aiheuttaa eturistiriitoja. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niissä olosuhteissa kyseinen henkilö 
suostuu toimimaan tai jatkamaan 
toimintaa ainoastaan, jos osapuolet 
nimenomaisesti sen hyväksyvät, ja jos 
henkilö on varma, että hän kykenee 
toimimaan ADR-menettelyssä täysin 
riippumattomasti niin, että voidaan 
varmistaa täydellinen puolueettomuus.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
velvoite tämän kohdan mukaiseen tietojen 
antamiseen jatkuu koko ADR-menettelyn 
ajan.

Or. en

Perustelu

Riippumattomuuden ja puolueettomuuden periaatteet eivät ole sama asia. Vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavien luonnollisten henkilöiden riippumattomuudella olisi 
varmistettava puolueettomuus komission vuonna 1998 ja 2001 antamien suositusten 
mukaisesti. 
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Kun vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset 
henkilöt eivät ole yksinomaisesti 
elinkeinonharjoittajan palveluksessa, 
1 b kohdan mukaisesti ilmoitettaviin 
tietoihin sisältyvät:
(a) tiedot henkilö- tai 
liiketoimintasuhteista yhteen tai 
useampaan osapuolista
(b) tiedot vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn tulokseen 
liittyvistä taloudellisista tai muista 
suorista tai epäsuorista intresseistä
(c) tieto siitä, onko kyseinen henkilö 
toiminut yhden tai useamman osapuolen 
hyväksi jossakin muussa ominaisuudessa 
kuin vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Riippumattomuuden ja puolueettomuuden periaatteet eivät ole sama asia. Vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavien luonnollisten henkilöiden riippumattomuudella olisi 
varmistettava puolueettomuus komission vuonna 1998 ja 2001 antamien suositusten 
mukaisesti. 

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Edellä 1 kohdan c alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltioiden on 
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varmistettava, että vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavat luonnolliset 
henkilöt, jotka ovat yksinomaisesti 
elinkeinonharjoittajan palveluksessa, 
täyttyvät seuraavat vaatimukset:
(a) heidät on nimittänyt hallinnon korkein 
taso riittävän pitkäksi ajaksi, jotta voidaan 
varmistaa heidän riippumattomuutensa
(b) heillä ei ole hierarkkista suhdetta 
toiminnan johtoon, eikä varsinkaan 
asiakassuhteista vastaaviin
(c) heidän palkkauksensa ei ole sidoksissa 
ADR-menettelyn tuloksiin
(d) ja että otetaan käyttöön erityiset 
määrärahat, joiden tarkoituksena on 
varmistaa ADR-menettelyjen tehokkuus.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan erityisiä sääntöjä, joilla varmistetaan vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 
vastaavien, yksinomaisesti elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevien luonnollisten 
henkilöiden riippumattomuus ja puolueettomuus.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
ADR-ratkaisujen laillisuus

1 . Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-menettelyn tulos ei johda siihen, että 
kuluttaja jää ilman sen jäsenvaltion, jossa 
ADR-elin on perustettu, lainsäädännössä 
säädettyä pakollista suojaa.
2 . Kun on kyseessä rajatylittävä 
kuluttajariita, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ADR-menettelyn tulos 
ei johda siihen, että kuluttaja jää ilman 
suojaa, joka hänelle kuuluu 
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tavanomaisen asuinjäsenvaltionsa 
lainsäädännön nojalla tapauksissa, joista 
säädetään sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista (Rooma I) 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 593/2008 
6 artiklassa1. 
_____________
1 EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.

Or. en

Perustelu

ADR-elimet voivat tehdä päätöksenä muiden sääntöjen kuin lainsäädännön perusteella (esim. 
itsesääntelyä koskevat säännöt). Siksi on tärkeää, että nämä säännöt eivät johda päätökseen, 
joka saattaa evätä kuluttajalta kansallisen lainsäädännön tarjoaman korkeammantasoisen 
suoja. Rajatylittävissä tapauksissa, joissa sovelletaan Rooma I -asetusta, asuinvaltion 
lainsäädäntö saattaa tarjota paremman suojan kuin sen jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa 
ADR-elin sijaitsee. Joka tapauksessa ADR-menettelyt eivät saisi johtaa sovellettavaa 
lainsäädäntöä heikompaan suojaan.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimet asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja painetussa muodossa 
toimitiloissaan seuraavat tiedot:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ADR-elimet asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja pyydettäessä
painetussa muodossa toimitiloissaan
tavallisen käyttäjän ymmärtämällä 
selkeällä kielellä seuraavat tiedot:

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta
vastaavat luonnolliset henkilöt, heidän 
nimitysmenetelmänsä ja toimikauden 
pituus

(a) luettelo vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta vastaavista luonnollisista 
henkilöistä, heidän ansioluettelonsa, 
mukaan luettuna asiantuntemuksen alat,
nimitysmenetelmänsä ja toimikauden 
pituus;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(d) riitatyypit, joita elin on toimivaltainen 
käsittelemään

(d) riitatyypit, joita elin on toimivaltainen 
käsittelemään, soveltuvissa tapauksissa 
myös vaateen vähimmäisarvo

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – i alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(i) mahdolliset kustannukset osapuolille (i) mahdolliset kustannukset osapuolille, 
mukaan luettuna säännöt kustannusten 
jakamisesta menettelyn päättyessä

Or. en
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(k a) seuraamukset noudattamatta 
jättämisestä tapauksissa, joissa ratkaisu 
on osapuolia sitova

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet 
asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja painetussa muodossa 
toimitiloissaan vuotuiset toimintaraportit.
Näihin raportteihin on sisällyttävä 
seuraavat tiedot kotimaisista ja valtioiden 
rajat ylittävistä riita-asioista:

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet 
asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustolleen ja pyydettäessä
painetussa muodossa toimitiloissaan 
vuotuiset toimintaraportit. Näihin 
raportteihin on sisällyttävä seuraavat tiedot 
kotimaisista ja valtioiden rajat ylittävistä 
riita-asioista:

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toistuvat ongelmat, jotka johtivat 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin

(b) toistuvat ongelmat, jotka johtivat 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, ja mahdollisesti 
suuntaa-antavat ratkaisut, kuten erityiset 
ehdotukset siitä, miten näitä ongelmia 
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olisi käsiteltävä 

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen tulosten 
noudattamisaste, jos tiedossa

(e) vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen tulosten 
noudattamisaste

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) menettely on kuluttajille maksuton tai 
kohtuuhintainen 

(c) menettely on kuluttajille maksuton tai 
kohtuuhintainen; mahdollisten 
kustannusten on oltava suhteessa vaateen 
arvoon

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ADR-elimen, joka on vastaanottanut 
valituksen, on heti ADR-menettelyn 
toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat 
saatuaan ilmoitettava riita-asiasta 



PE486.223v01-00 26/35 PA\898179FI.doc

FI

osapuolille

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) riita-asia ratkaistaan 90 päivän kuluessa
siitä, kun vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin on vastaanottanut
valituksen; monimutkaisten riita-asioiden 
tapauksessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisuelin voi pidentää tätä 
määräaikaa

(d) riita-asia ratkaistaan 90 työpäivän
kuluessa päivästä, jolloin osapuolille 
ilmoitettiin valituksen esittämisestä;
monimutkaisten riita-asioiden tapauksessa 
vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin voi 
pidentää tätä määräaikaa

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ADR-menettelyjen tehokkuuden 
turvaamiseksi jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että kuluttajia 
vaaditaan pyrkimään riita-asian 
sovintoratkaisuun suoraan 
elinkeinonharjoittajan kanssa ennen sen 
antamista ADR-elimen käsiteltäväksi. 
Jäsenvaltiot voivat antaa ADR-elimille 
mahdollisuuden vaatia todisteita siitä, että 
tähän on pyritty, ja päättää jättää 
valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei 
toimita kyseisiä todisteita. 

Or. en
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Perustelu

ADR-elimien liiallisen rasituksen välttämiseksi ainoastaan merkittävät asiat olisi tuotava 
vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun. Siksi on tarpeen rajoittaa käsiteltäväksi otettavia tapauksia 
vaatimalla kuluttajia ensin pyrkimään ongelman ratkaisemiseen elinkeinonharjoittajan 
kanssa ja vasta tämän epäonnistuttua käyttämään ADR-menettelyä. 

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa riita-
asian käsiteltäväksi ottamista 
vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa 
asettamalla rajat vaatimuksen 
vähimmäisarvolle ottaen huomioon, onko 
vaateen arvo paljon vähäisempi kuin 
ADR-menettelyn tosiasialliset 
kustannukset.

Or. en

Perustelu

Saattaa olla tarpeen, että jäsenvaltiot asettavat rajat vaatimuksen vähimmäisarvolle, jotta 
voidaan välttää perusteettomien tapausten tuominen ADR-menettelyyn.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) osapuolet voivat missä tahansa 
vaiheessa vetäytyä menettelystä, jos ne 
ovat tyytymättömiä menettelyn tuloksiin 
tai toimintaan; heille on ilmoitettava tästä 
oikeudesta ennen menettelyn 
käynnistymistä

Or. en
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ADR-menettelyjen tulos ei saa 
millään tavalla olla osapuolia sitova ellei 
niille ole ennen menettelyn 
käynnistymistä tiedotettu tuloksen 
sitovasta luonteesta ja elleivät osapuolet 
nimenomaisesti anna sille 
hyväksyntäänsä

Or. en

Perustelu

Eräät ADR-elimet antavat sitovia ratkaisuja. Vapausperiaate edellyttää, että ratkaisu ei saisi 
olla riita-asian osapuolia sitova elleivät ne tiedä sitovuudesta ennen menettelyn 
käynnistymistä ja anna sille etukäteen hyväksyntäänsä. Tämä on tarpeen oikeussuojan 
säilymiseksi siinä tapauksessa, että osapuolet eivät ole tyytyväisiä menettelyn tulokseen.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) osallistuminen menettelyyn ei sulje 
pois mahdollisuutta hakea muutosta 
tavanomaisessa 
oikeudenkäyntimenettelyssä

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
ADR-menettelyjen luottamuksellisuus



PA\898179FI.doc 29/35 PE486.223v01-00

FI

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava –
elleivät osapuolet toisi sovi – että ADR-
elimiä tai riidanratkaisusta vastaavia 
luonnollisia henkilöitä ei pakoteta 
antamaan todistajanlausuntoja ADR-
menettelystä ilmenevistä tai siihen 
liittyvistä tiedoista siviili- tai 
kauppaoikeudellista asiaa koskevassa 
oikeudenkäynnissä tai 
välimiesmenettelyssä, paitsi
(a) jos tämä on tarpeen asianomaisen 
jäsenvaltion yleiseen järjestykseen 
liittyvistä pakottavista syistä, erityisesti 
kun on tarpeen varmistaa lasten etujen 
suojaaminen tai estää henkilöiden 
ruumiillisen tai henkisen 
koskemattomuuden loukkaaminen
(b) jos ADR-menettelyn tuloksen sisällön 
paljastaminen on tarpeen tuloksen 
täytäntöönpanemiseksi tai 
täytäntöönpanon valvomiseksi. 
2. Edellä oleva 1 kohta ei estä 
jäsenvaltioita säätämästä tiukempia 
toimenpiteitä ADR-menettelyn 
luottamuksellisuuden suojaamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
ADR-menettelyn vaikutus määrä- ja 

vanhentumisaikoihin
1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että ADR-menettelyn aikana tapahtuva 
määrä- tai vanhentumisaikojen 
umpeutuminen ei estä niitä osapuolia, 
jotka ovat valinneet ADR-menettelyn 
riidan ratkaisukeinoksi, panemasta 
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myöhemmin vireille kyseiseen riita-asiaan 
liittyvää oikeudenkäyntiä tai 
välimiesmenettelyä.
2. Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta 
sellaisissa kansainvälisissä sopimuksissa, 
joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat, oleviin 
määrä- tai vanhentumisaikoja koskeviin 
määräyksiin.

Or. en

Perustelu

ADR-menettelyn käyttö ei saisi estää käyttämästä tavallisia oikeudenkäyntimenettelyjä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat 
kuluttajille ADR-elimistä, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-asioita.
Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten 
verkkosivustojen osoitteet, ja tiedoissa on 
täsmennettävä, sitoutuuko 
elinkeinonharjoittaja käyttämään näitä 
elimiä riita-asioiden ratkaisuun 
kuluttajien kanssa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
elinkeinonharjoittajat tiedottavat 
kuluttajille ADR-elimistä, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat, joita ne 
sitoutuvat käyttämään ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-asioita.
Tällaisiin tietoihin on sisällyttävä 
asianomaisten ADR-elinten yhteystiedot ja
verkkosivustojen osoitteet.

Or. en

Perustelu

Jotta ei aiheutettaisi liiallista rasitusta elinkeinonharjoittajille ja jotta kuluttajille annettaisiin 
vain heidän kannaltaan hyödyllistä tietoa, elilnkeinonharjoittajien olisi ilmoitettava, mitä 
ADR-elimiä ne sitoutuvat käyttämään. Yhteystiedot voisivat olla arvokkaita myös kuluttajille.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä helposti, suoraan, 
näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla 
tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, jos sillä on sellainen, 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen yleisissä 
ehdoissa ja tällaisiin sopimuksiin 
liittyvissä laskuissa ja kuiteissa. Tiedoissa 
on täsmennettävä, miten asianomaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja 
sen käyttöä koskevista edellytyksistä saa 
lisätietoa.

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on esitettävä helposti, suoraan, 
näkyvästi ja pysyvästi saatavilla olevalla 
tavalla elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla, jos sillä on sellainen, 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvän sopimuksen yleisissä 
ehdoissa ja jos elinkeinonharjoittaja 
torjuu kuluttajan suoraan hänelle 
esittämän valituksen. Tiedoissa on 
täsmennettävä, miten asianomaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja 
sen käyttöä koskevista edellytyksistä saa 
lisätietoa.

Or. en

Perustelu

Kuiteissa olevien tietojen järjestelmällinen toimittaminen olisi liian hankalaa 
elinkeinonharjoittajille ja sillä olisi vain vähäistä arvoa kuluttajalle, joka riidan syntyessä 
lukee ainoastaan ADR-menettelyä koskevat tiedot.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
sen alueelle perustetun ADR-elimen 
toiminnan ja kehittämisen seurannasta.
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
nimeämänsä viranomainen komissiolle.

(1) Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
sen alueelle perustetun ADR-elimen 
toiminnan ja kehittämisen seurannasta.
Kun on kyse alakohtaisesta 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta, 
jäsenvaltiot voivat nimittää kutakin alaa 
varten toimivaltaisen viranomaisen. 
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
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nimeämänsä viranomaiset komissiolle.

Or. en

Perustelu

Eräät ADR-elimet ovat alakohtaisia. Olisi erittäin vaikeaa antaa valvontatehtäviä vain 
yhdelle viranomaiselle, joka kattaisi kaikki alat ja jolle aiheutuisi merkittävää rasitusta. Niillä 
jäsenvaltioilla, joilla ei ole yhtä kaikki alat kattavaa toimivaltaista viranomaista, olisi oltava 
mahdollisuus nimittää toimivaltainen viranomainen kullekin alalle.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Komissio on nimitettävä 
toimivaltaiseksi viranomaiseksi, joka 
vastaa yleiseurooppalaisten ADR-elinten 
toiminnan seurannasta ja kehittämisestä 
ja joka suoraan hyväksyy ilmoitukset 
näiltä elimiltä.

Or. en

Perustelu

On toivottavaa, että edistetään yleiseurooppalaisten ADR-eliten kehittämistä. Siksi on hyvä 
helpottaa niiden ilmoittamista antamalla valvontatehtävä komissiolle.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen tulosten 
noudattamisaste, jos tiedossa

(d) vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen tulosten 
noudattamisaste

Or. en
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Perustelu

ADR-elimillä olisi oltava velvollisuus seurata ratkaisujen noudattamista. Tämä on tärkeä 
osoitin ADR-järjestelmän tehokkuudesta ja auttaa kuluttajia ja yrityksiä päättämään 
kannattaako käyttää ADR-menettelyä.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toistuvat ongelmat, jotka johtivat 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin

(f) toistuvat ongelmat, jotka johtivat 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin riita-asioihin, ja mahdollisesti 
suuntaa-antavat ratkaisut, kuten erityiset 
ehdotukset siitä, miten näitä ongelmia 
olisi käsiteltävä

Or. en

Perustelu

Parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi olisi hyödyllistä, että ADR-elimet antavat suuntaa-
antavia ratkaisuja tapauksista, joita ne ovat ratkaisseet, samalla kun säilytetään 
luottamuksellisuus.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
perusteella laadittava luettelo ADR-
elimistä, jotka täyttävät 1 kohdassa asetetut 
edellytykset.

2. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
perusteella laadittava luettelo ADR-
elimistä, joille on ilmoitettu ja jotka 
täyttävät 1 kohdassa asetetut edellytykset.

Or. en

Perustelu

Olisi oltava selvää, että viranomaisilla ei ole harkintavaltaa kieltäytyä sisällyttämistä 
luetteloon mikäli arviointi osoittaa, että ADR-järjestelmä noudattaa I luvun säännöksiä.
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Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio laatii sille 2 kohdan mukaisesti 
ilmoitetuista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä luettelon ja päivittää 
sitä, kun sille ilmoitetaan muutoksista 2 
kohdan kolmannen alakohdan toisen 
virkkeen mukaisesti. Komissio julkaisee 
tämän luettelon ja sen päivitykset ja 
toimittaa sen toimivaltaisille viranomaisille 
ja jäsenvaltioille.

3. Komissio laatii sille tämän artiklan
2 kohdan ja 15 artiklan 3 kohdan
mukaisesti ilmoitetuista vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä luettelon ja päivittää 
sitä, kun sille ilmoitetaan muutoksista 
2 kohdan kolmannen alakohdan toisen 
virkkeen mukaisesti. Komissio julkaisee 
tämän luettelon ja sen päivitykset ja 
toimittaa sen toimivaltaisille viranomaisille 
ja jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Luetteloon olisi sisällyttävä myös yleiseurooppalaiset ADR-elimet, jotka ilmoittavat suoraan 
komissiolle.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava kahden vuoden välein raportti 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
kehittämisestä ja toiminnasta. Raportissa 
on erityisesti:

5. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava kahden vuoden välein raportti 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten 
kehittämisestä ja toiminnasta ja 
toimitettava se komissiolle. Raportissa on 
erityisesti:

Or. en

Perustelu

Komission ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyön edistämiseksi on 
toivottavaa, että viimemainitut toimittavat raporttinsa komissiolle, joka hallitsee tietoja 
keskitetysti, mikä auttaa komission tiedonkeruuta.
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