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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten 

etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY 

kumoamisesta 

(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2018)0184), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0149/2018), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot 

(A8-0447/2018), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

antaa oikeutetuille yksiköille, jotka 

edustavat kuluttajien yhteisiä etuja, 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

antaa edustaville oikeutetuille yksiköille, 

jotka edustavat kuluttajien yhteisiä etuja, 
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mahdollisuus nostaa edustajakanteita ja 

näin hankkia oikeussuojaa unionin 

oikeuden säännösten rikkomista vastaan. 

Oikeutettujen yksiköiden olisi voitava 

pyytää rikkomisen lopettamista tai 

kieltämistä sekä sen vahvistamista, että 

rikkominen on tapahtunut. Lisäksi olisi 

voitava vaatia kansallisen lainsäädännön 

mukaan saatavilla olevaa hyvitystä, kuten 

vahingonkorvausta, tavaran korjausta tai 

hinnanalennusta. 

mahdollisuus nostaa edustajakanteita ja 

näin hankkia oikeussuojaa unionin 

oikeuden säännösten rikkomista vastaan. 

Edustavien oikeutettujen yksiköiden olisi 

voitava pyytää rikkomisen lopettamista tai 

kieltämistä sekä sen vahvistamista, että 

rikkominen on tapahtunut. Lisäksi olisi 

voitava vaatia kansallisen lainsäädännön 

mukaan saatavilla olevaa hyvitystä, kuten 

vahingonkorvausta, maksetun 

kauppahinnan palautusta, tavaran 

korjausta, korvaamista, poistamista tai 

sopimuksen purkua. 

Tarkistus  2 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Oikeutetuille yksiköille annetaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2009/22/EY29 mahdollisuus 

nostaa edustajakanteita, joilla pyritään 

ensisijaisesti lopettamaan ja kieltämään 

kuluttajien yhteisiä etuja vahingoittavia 

unionin oikeuden rikkomisia. Direktiivillä 

2009/22/EY ei ole kuitenkaan puututtu 

riittävästi ongelmiin, jotka liittyvät 

kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon 

valvontaan. Jotta pelotteet, joilla pyritään 

estämään elinkeinonharjoittajan 

lainvastaisia menettelyjä, toimisivat 

paremmin ja jotta kuluttajille aiheutuvia 

haittoja kyettäisiin vähentämään, on 

tarpeen vahvistaa mekanismia, jolla 

suojataan kuluttajien yhteisiä etuja. 

Direktiivi 2009/22/EY, jota on muutettu 

lukuisia kertoja, olisi selkeyden vuoksi 

korvattava. 

(2) Oikeutetuille edustaville yksiköille 

annetaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2009/22/EY 

mahdollisuus nostaa edustajakanteita, joilla 

pyritään ensisijaisesti lopettamaan ja 

kieltämään kuluttajien yhteisiä etuja 

vahingoittavia unionin oikeuden 

rikkomisia. Direktiivillä 2009/22/EY ei ole 

kuitenkaan puututtu riittävästi ongelmiin, 

jotka liittyvät kuluttajalainsäädännön 

täytäntöönpanon valvontaan. Jotta 

pelotteet, joilla pyritään estämään 

elinkeinonharjoittajan lainvastaisia 

menettelyjä toimisivat paremmin, jotta 

kannustettaisiin hyvään ja vastuulliseen 

liiketoimintaan ja jotta kuluttajille 

aiheutuvia haittoja kyettäisiin 

vähentämään, on tarpeen vahvistaa 

mekanismia, jolla suojataan kuluttajien 

yhteisiä etuja. Direktiivi 2009/22/EY, jota 

on muutettu lukuisia kertoja, olisi 

selkeyden vuoksi korvattava. SEUT-

sopimuksen 114 artiklan mukaista 

unionin toimintaa tarvitaan kipeästi, jotta 

voidaan varmistaa sekä oikeussuojan 

saatavuus että moitteeton oikeudenkäyttö, 

sillä se vähentää yksilöllisistä toimista 
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aiheutuvia kustannuksia ja rasitteita. 

__________________ __________________ 

29 EUVL L 110, 1.5.2009, s. 30. 29 EUVL L 110, 1.5.2009, s. 30. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Kuluttajien yhteiset edut voitaisiin 

suojata vaikuttavasti ja tehokkaasti 

edustajakanteen avulla. Oikeutetut yksiköt 

voisivat edustajakanteella varmistaa 

unionin lainsäädännön asianomaisten 

säännösten noudattamisen. Ajaessaan 

yksilöllisiä kanteita kuluttajat voivat olla 

epävarmoja oikeuksistaan ja 

käytettävissään olevista menettelyllisistä 

mekanismeista, he saattavat tuntea 

haluttomuutta panna kanteita vireille ja 

ennakoidut kulut saattavat ylittää 

yksilöllisen kanteen avulla saatavat tuotot. 

(3) Kaikkien kuluttajien yhteiset edut 

sekä kotimaisten että rajat ylittävien 

rikkomusten osalta voitaisiin suojata 

vaikuttavasti ja tehokkaasti 

edustajakanteen avulla. Edustavat 

oikeutetut yksiköt voisivat 

edustajakanteella varmistaa unionin 

lainsäädännön asianomaisten säännösten 

noudattamisen. Ajaessaan yksilöllisiä 

kanteita kuluttajat voivat olla epävarmoja 

oikeuksistaan ja käytettävissään olevista 

menettelyllisistä mekanismeista, heillä 

saattaa olla aiempia kokemuksia 

tuloksettomista vaatimuksista ja liian 

pitkistä oikeuskäsittelyistä, he saattavat 

tuntea haluttomuutta panna kanteita vireille 

ja ennakoidut kulut saattavat ylittää 

yksilöllisen kanteen avulla saatavat tuotot. 

Edustajakanteella voidaan parantaa sekä 

kantajien että vastaajien ja koko 

oikeusjärjestelmän oikeusvarmuutta. 

 

Tarkistus  4 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Edustajakanteiden avulla tällaiset 

kuluttajien kohtaamat hankaluudet 

voitaisiin välttää. On tärkeää varmistaa 

tarvittava tasapaino oikeussuojan 

saatavuuden ja sellaisten menettelyllisten 

takeiden välillä, joilla estetään 

(4) Edustajakanteiden avulla tällaiset 

kuluttajien kohtaamat hankaluudet 

voitaisiin välttää. On tärkeää varmistaa 

tarvittava tasapaino oikeussuojan 

saatavuuden ja sellaisten menettelyllisten 

takeiden välillä, joilla estetään 
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perusteettomat oikeudenkäynnit ja niiden 

aiheuttama tarpeeton haitta 

yritystoiminnalle sisämarkkinoilla. Jotta 

edustajakanteiden väärinkäyttö estettäisiin, 

olisi vältettävä esimerkiksi rankaisevia 

vahingonkorvauksia sekä sitä, että oikeus 

nostaa kanne vahinkoa kärsineiden 

kuluttajien puolesta ei lainkaan vanhenisi. 

Samoin olisi vahvistettava selkeät säännöt 

eräistä menettelyllisistä seikoista, kuten 

oikeutettujen yksiköiden nimeämisestä, 

kyseisten yksiköiden rahoituksen 

alkuperästä sekä niiden tietojen luonteesta, 

jotka on esitettävä edustajakanteen tueksi. 

Tällä direktiivillä ei ole tarkoitus 

vaikuttaa kansallisiin sääntöihin, jotka 

koskevat oikeudenkäyntikulujen 

jakautumista. 

perusteettomat oikeudenkäynnit ja niiden 

aiheuttama tarpeeton haitta 

yritystoiminnalle sisämarkkinoilla. Jotta 

edustajakanteiden väärinkäyttö estettäisiin, 

olisi vältettävä esimerkiksi rankaisevia 

vahingonkorvauksia sekä sitä, että oikeus 

nostaa kanne vahinkoa kärsineiden 

kuluttajien puolesta ei lainkaan vanhenisi. 

Samoin olisi vahvistettava selkeät säännöt 

eräistä menettelyllisistä seikoista, kuten 

oikeutettujen edustavien yksiköiden 

nimeämisestä, kyseisten yksiköiden 

rahoituksen alkuperästä sekä niiden 

tietojen luonteesta, jotka on esitettävä 

edustajakanteen tueksi. Hävinneen 

osapuolen olisi vastattava 

oikeudenkäyntikuluista. Tuomioistuimen 
ei kuitenkaan pitäisi määrätä hävinneelle 

osapuolelle kuluja, jotka ovat tarpeettomia 

tai suhteettomia vaatimukseen nähden.  

 

Tarkistus  5 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tällä direktiivillä olisi katettava 

useita eri aloja, kuten tietosuoja-, 

rahoituspalvelu-, matkustus- ja matkailu-, 

energia-, televiestintä- ja ympäristöala. 

Direktiivin olisi katettava sellaisten 

unionin oikeuden säännösten rikkominen, 

joilla suojataan kuluttajien etuja, 

riippumatta siitä, puhutaanko kyseisessä 

unionin lainsäädännössä kuluttajista vai 

matkailijoista, käyttäjistä, asiakkaista, 

piensijoittajista, yksityisasiakkaista tai 

muista vastaavista. Unionin oikeuden 

muoto ja laajuus muuttuvat nopeasti. Jotta 

asianmukainen puuttuminen rikkomisiin 

varmistettaisiin, olisi aina kun hyväksytään 

sellainen uusi unionin säädös, jolla on 

merkitystä kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamisen kannalta, harkittava, 

muutetaanko tämän direktiivin liitettä siten, 

(6) Tällä direktiivillä olisi katettava 

useita eri aloja, kuten tietosuoja-, 

rahoituspalvelu-, matkustus- ja matkailu-, 

energia-, televiestintä-, ympäristö- ja 

terveysala. Direktiivin olisi katettava 

sellaisten unionin oikeuden säännösten 

rikkominen, joilla suojataan kuluttajien 

yhteisiä etuja, riippumatta siitä, 

puhutaanko kyseisessä unionin 

lainsäädännössä kuluttajista vai 

matkailijoista, käyttäjistä, asiakkaista, 

piensijoittajista, yksityisasiakkaista tai 

muista vastaavista, sekä yleisessä 

tietosuoja-asetuksessa tarkoitettujen 

rekisteröityjen yhteisiä etuja. Unionin 

oikeuden muoto ja laajuus muuttuvat 

nopeasti. Jotta asianmukainen puuttuminen 

rikkomisiin varmistettaisiin, olisi aina kun 

hyväksytään sellainen uusi unionin säädös, 

jolla on merkitystä kuluttajien yhteisten 
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että uusi säädös sisällytetään siihen. etujen suojaamisen kannalta, harkittava, 

muutetaanko tämän direktiivin liitettä siten, 

että uusi säädös sisällytetään siihen. 

 

Tarkistus  6 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Tätä direktiiviä sovelletaan 

edustajakanteisiin, jotka on nostettu 

rikkomisista, joilla on laaja vaikutus 

kuluttajiin ja jotka liittyvät liitteessä I 

lueteltuihin unionin lainsäädännön 

säännöksiin. Vaikutus on laaja, kun se 

koskee kahta kuluttajaa. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Tällä direktiivillä ei pitäisi luoda 

sellaisia kansainvälistä yksityisoikeutta 

koskevia sääntöjä, jotka koskevat 

tuomioistuimen toimivaltaa, tuomioiden 

tunnustamista ja täytäntöönpanoa tai 

sovellettavaa lainsäädäntöä. Nykyisiä 

unionin oikeuden säännöksiä sovelletaan 

tässä direktiivissä tarkoitettuihin 

edustajakanteisiin. 

(9) Tällä direktiivillä ei pitäisi luoda 

sellaisia kansainvälistä yksityisoikeutta 

koskevia sääntöjä, jotka koskevat 

tuomioistuimen toimivaltaa, tuomioiden 

tunnustamista ja täytäntöönpanoa tai 

sovellettavaa lainsäädäntöä. Nykyisiä 

unionin oikeuden säännöksiä sovelletaan 

tässä direktiivissä tarkoitettuihin 

edustajakanteisiin jotta estetään 

oikeuspaikkakeinottelun lisääntyminen. 

 

Tarkistus  8 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 

kansainvälistä yksityisoikeutta koskevien 
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EU:n sääntöjen soveltamiseen rajat 

ylittävissä tapauksissa. Tässä direktiivissä 

tarkoitettuihin edustajakanteisiin 

sovelletaan tuomioistuimen toimivallasta 

sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 

täytäntöönpanosta siviili- ja 

kauppaoikeuden alalla (uudelleenlaadittu 

– Bryssel I) 12 päivänä joulukuuta 2012 

annettua Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EU) N:o 1215/2012, 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 

(Rooma I) 17 päivänä kesäkuuta 2008 

annettua Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EY) N:o 593/2008 ja 

sopimukseen perustumattomiin 

velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma 

II) 11 päivänä heinäkuuta 2007 annettua 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EY) N:o 864/2007. 

 

Tarkistus  9 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Ainoastaan oikeutetut yksiköt 

voivat nostaa edustajakanteita, joten sen 

varmistamiseksi, että kuluttajien yhteiset 

edut tulevat asianmukaisesti otetuiksi 

huomioon, oikeutettujen yksiköiden olisi 

täytettävä tässä direktiivissä vahvistetut 

vaatimukset.  Ne olisi perustettava 

asianmukaisesti siten, että perustamisessa 

noudatetaan jäsenvaltion lakeja. Laissa voi 

olla esimerkiksi vaatimuksia, jotka 

koskevat jäsenten lukumäärää, tai 

yksikön pysyvyyttä. Lisäksi laissa voidaan 

vaatia avoimuutta yksikön rakenteeseen 

liittyvien keskeisten seikkojen, kuten 

yksikön perustamisasiakirjojen, 

johtamisrakenteen, tavoitteiden ja 

työskentelymenetelmien suhteen. 

Oikeutettujen yksiköiden olisi myös oltava 

voittoa tavoittelemattomia, ja niiden 

oikeutetun edun mukaista olisi oltava sen 

varmistaminen, että asiaan liittyvää unionin 

(10) Ainoastaan edustavat oikeutetut 

yksiköt voivat nostaa edustajakanteita, 

joten sen varmistamiseksi, että kuluttajien 

yhteiset edut tulevat asianmukaisesti 

otetuiksi huomioon, edustavien 

oikeutettujen yksiköiden olisi täytettävä 

tässä direktiivissä vahvistetut vaatimukset. 

Ne olisi perustettava asianmukaisesti siten, 

että perustamisessa noudatetaan 

jäsenvaltion lakeja. Laissa olisi oltava 

esimerkiksi vaatimuksia, jotka koskevat 

avoimuutta yksikön rakenteeseen liittyvien 

keskeisten seikkojen, kuten yksikön 

perustamisasiakirjojen, johtamisrakenteen, 

tavoitteiden ja työskentelymenetelmien 

suhteen. Oikeutettujen yksiköiden olisi 

myös oltava voittoa tavoittelemattomia, ja 

niiden oikeutetun edun mukaista olisi 

oltava sen varmistaminen, että asiaan 

liittyvää unionin lainsäädäntöä 

noudatetaan. Lisäksi oikeutettujen 
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lainsäädäntöä noudatetaan. Näitä 

kriteereitä olisi sovellettava sekä 

etukäteen nimettyihin oikeutettuihin 

yksiköihin että erikseen tiettyä kannetta 

ajamaan perustettuihin oikeutettuihin 

yksiköihin. 

yksiköiden olisi oltava riippumattomia 

markkinatoimijoista, myös taloudellisesti. 

Edustavilla oikeutetuilla yksiköillä olisi 

myös oltava vakiintunut menettely 

eturistiriitojen ehkäisemiseksi. 

Jäsenvaltioiden ei pitäisi voida määrätä 

vaatimuksia, jotka ylittävät tässä 

direktiivissä vahvistetut vaatimukset. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Kun oikeutettu yksikkö panee 

vireille tässä direktiivissä tarkoitetun 

edustajakanteen, sen olisi oltava 

oikeudenkäynnin asianosainen. 

Kuluttajilla, joita rikkominen koskee, olisi 

oltava asianmukaiset mahdollisuudet 

hyötyä edustajakanteen tuloksista. Tämän 

direktiivin nojalla annetuilla 

kieltomääräyksillä ei ole tarkoitus estää 

vahinkoa kärsineitä kuluttajia nostamasta 

yksilöllisiä kanteita sellaisten 

elinkeinonharjoittajan menettelyiden 

vuoksi, jotka ovat kieltomääräyksen 

kohteena. 

(15) Kun oikeutettu yksikkö panee 

vireille tässä direktiivissä tarkoitetun 

edustajakanteen, sen olisi oltava 

oikeudenkäynnin asianosainen. 

Kuluttajilla, joita rikkominen koskee, olisi 

oltava asianmukaiset tiedot 

edustajakanteen tuloksista ja siitä, mitä 

hyötyä heille voi niistä olla. Tämän 

direktiivin nojalla annetuilla 

kieltomääräyksillä ei ole tarkoitus estää 

vahinkoa kärsineitä kuluttajia nostamasta 

yksilöllisiä kanteita sellaisten 

elinkeinonharjoittajan menettelyiden 

vuoksi, jotka ovat kieltomääräyksen 

kohteena. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Oikeutettujen yksiköiden olisi 

voitava vaatia toimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on poistaa rikkomisen 

jatkuvat vaikutukset. Näiden 

toimenpiteiden olisi oltava 

hyvitysmääräyksiä, joiden mukaan 

elinkeinonharjoittajan on esimerkiksi 

maksettava vahingonkorvausta, korjattava 

(16) Edustavien oikeutettujen 

yksiköiden olisi voitava vaatia 

toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 

poistaa rikkomisen jatkuvat vaikutukset. 

Näiden toimenpiteiden olisi oltava 

hyvitysmääräyksiä, joiden mukaan 

elinkeinonharjoittajan on esimerkiksi 

maksettava vahingonkorvausta, korjattava, 
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tai vaihdettava tavara, alennettava hintaa, 

purettava sopimus tai palautettava 

maksettu kauppahinta. Toimenpiteet olisi 

määrättävä tarpeen mukaan, ja niiden olisi 

oltava kansallisen lainsäädännön mukaisia. 

vaihdettava tai poistettava tavara, 

alennettava hintaa, purettava sopimus tai 

palautettava maksettu kauppahinta. 

Toimenpiteet olisi määrättävä tarpeen 

mukaan, ja niiden olisi oltava kansallisen 

lainsäädännön mukaisia. 

 

Tarkistus  12 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 

oikeutetut yksiköt antavat hyvitystä 

koskevan edustajakanteen tueksi riittävästi 

tietoa, kuten kuvauksen kuluttajaryhmästä, 

jota rikkominen koskee, sekä selostuksen 

tosiasia- ja oikeuskysymyksistä, jotka 

edustajakanteen yhteydessä on ratkaistava. 

Kanteen nostamisen ei pitäisi edellyttää 

sitä, että oikeutettu yksikkö yksilöi 

erikseen kaikki kuluttajat, joita rikkominen 

koskee. Käsitellessään hyvitystä koskevaa 

edustajakannetta tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tarkistettava 

mahdollisimman varhaisessa 

oikeudenkäynnin vaiheessa, soveltuuko 

tapaus käsiteltäväksi edustajakanteena, kun 

otetaan huomioon rikkomisen luonne sekä 

kuluttajien kärsimien vahinkojen luonne. 

(18) Jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, 

että edustavat oikeutetut yksiköt antavat 

hyvitystä koskevan edustajakanteen tueksi 

riittävästi tietoa, kuten kuvauksen 

kuluttajaryhmästä, jota rikkominen koskee, 

sekä selostuksen tosiasia- ja 

oikeuskysymyksistä, jotka edustajakanteen 

yhteydessä on ratkaistava. Kanteen 

nostamisen ei pitäisi edellyttää sitä, että 

oikeutettu yksikkö yksilöi erikseen kaikki 

kuluttajat, joita rikkominen koskee. 

Käsitellessään hyvitystä koskevaa 

edustajakannetta tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tarkistettava 

mahdollisimman varhaisessa 

oikeudenkäynnin vaiheessa, soveltuuko 

tapaus käsiteltäväksi edustajakanteena, kun 

otetaan huomioon rikkomisen luonne sekä 

kuluttajien kärsimien vahinkojen luonne. 

Kanteiden olisi erityisesti oltava 

todennettavissa olevia ja yhdenmukaisia, 

niissä vaadittujen toimien olisi oltava 

samankaltaisia ja oikeutettuja yksiköitä 

koskevien kolmansien osapuolten 

rahoitusjärjestelyjen olisi oltava avoimia 

ja ilman eturistiriitoja. Jäsenvaltioiden 

olisi myös varmistettava, että 

tuomioistuimella tai 

hallintoviranomaisella on valtuudet 

hylätä ilmeisen perusteettomat kanteet 

oikeudenkäynnin mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. 
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Tarkistus  13 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava 

päättää, voiko tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen, joka käsittelee 

hyvitystä koskevaa edustajakannetta, 

poikkeuksellisesti antaa 

hyvitysmääräyksen sijaan 

vahvistustuomion, joka koskee 

elinkeinonharjoittajan 

hyvitysvelvollisuutta suhteessa rikkomisen 

vuoksi vahinkoa kärsineisiin kuluttajiin. 

Tällöin vahvistustuomio voitaisiin 

myöhemmin asettaa suoraan kuluttajien 

nostamien yksilöllisten hyvityskanteiden 

käsittelyn pohjaksi. Tätä mahdollisuutta 

olisi käytettävä ainoastaan sellaisissa 

asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa, joissa yksilöllisen hyvityksen 

määrittäminen kullekin edustajakanteessa 

tarkoitetulle kuluttajalle olisi 

monimutkaista ja lisäksi edustajakanteen 

yhteydessä tehotonta. Vahvistustuomioita 

ei pitäisi antaa tilanteissa, jotka eivät ole 

monimutkaisia, eikä varsinkaan silloin 

kun asianomaiset kuluttajat ovat 

yksilöitävissä ja heidän vahinkonsa ovat 

tietyn ajanjakson tai hankinnan osalta 

keskenään vertailukelpoisia. Vastaavasti 

vahvistustuomioita ei pitäisi antaa, jos 

kunkin yksittäisen kuluttajan kärsimä 

vahinko on niin vähäinen, että yksittäiset 

kuluttajat eivät todennäköisesti nostaisi 

yksilöllisiä hyvityskanteita. 

Tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen 

olisi perusteltava asianmukaisesti, miksi 

se jonkin asian yhteydessä antaa 

vahvistustuomion eikä hyvitysmääräystä. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  14 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(20) Kun kuluttajat, joihin 

elinkeinonharjoittajan sama menettely 

kohdistuu, ovat yksilöitävissä ja heidän 

vahinkonsa ovat tietyn ajanjakson tai 

hankinnan osalta keskenään 

vertailukelpoisia, esimerkiksi 

pitkäkestoisten sopimusten tapauksessa, 

tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

kykenee edustajakannetta käsitellessään 

määrittelemään selkeästi 

kuluttajaryhmän, jota rikkominen koskee. 

Tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

voisi pyytää sääntöjä rikkonutta 

elinkeinonharjoittajaa toimittamaan 

asiaan liittyviä tietoja, jotka koskevat 

esimerkiksi asiaan liittyvien kuluttajien 

henkilöllisyyttä ja elinkeinonharjoittajan 

noudattaman menettelyn kestoa. Näissä 

tapauksissa jäsenvaltiot voisivat 

tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan 

menettelyn takaamiseksi harkita 

kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 

olisiko kuluttajille annettava 

mahdollisuus hyötyä hyvitysmääräyksestä 

suoraan määräyksen antamisen jälkeen 

ilman että heidän tarvitsisi antaa 

yksilöllistä valtuutusta ennen 

hyvitysmääräyksen antamista. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  15 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Arvoltaan vähäisissä asioissa 

useimmat kuluttajat eivät todennäköisesti 

vaadi oikeuksiaan, sillä panostus olisi 

suurempi kuin yksilöllisen kanteen tuotto. 

Jos elinkeinonharjoittajan sama 

menettely kuitenkin kohdistuu moniin 

kuluttajiin, kokonaisvahingot voivat olla 

merkittäviä. Tällaisissa tapauksissa 

tuomioistuin tai viranomainen voi katsoa, 

Poistetaan. 
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että varojen jakaminen takaisin 

asianomaisille kuluttajille olisi 

kohtuutonta, esimerkiksi koska se olisi 

liian työlästä tai käytännössä mahdotonta. 

Sen vuoksi edustajakanteen avulla 

hyvityksenä saadut varat palvelisivat 

paremmin kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamista, ja ne olisi ohjattava 

johonkin kuluttaja-asiaa koskevaan 

yleiseen tarkoitukseen, kuten kuluttajien 

oikeusapurahastoon tai 

tiedotuskampanjoiden tai 

kuluttajaliikkeiden tukemiseen. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Tässä direktiivissä säädetyllä 

prosessioikeudellisella mekanismilla ei 

vaikuteta sääntöihin, joiden mukaan 

kuluttajilla on aineellinen oikeus 

sopimusoikeudelliseen ja muuhun kuin 

sopimusoikeudelliseen hyvitykseen siinä 

tapauksessa, että heidän etujaan on 

vahingoitettu. Tällaisia hyvitysmuotoja 

ovat esimerkiksi oikeus 

vahingonkorvaukseen, sopimuksen 

purkaminen, maksetun kauppahinnan 

palautus, tavaran vaihtaminen tai 

korjaaminen sekä hinnan alennus. Tässä 

direktiivissä tarkoitettu edustajakanne, jolla 

vaaditaan hyvitystä, voidaan nostaa 

ainoastaan siitä tapauksessa, että unionin 

tai kansallisessa lainsäädännössä on 

säädetty tällaisesta aineellisesta oikeudesta 

hyvitykseen. 

(23) Tässä direktiivissä säädetyllä 

prosessioikeudellisella mekanismilla ei 

vaikuteta sääntöihin, joiden mukaan 

kuluttajilla on aineellinen oikeus 

sopimusoikeudelliseen ja muuhun kuin 

sopimusoikeudelliseen hyvitykseen siinä 

tapauksessa, että heidän etujaan on 

vahingoitettu. Tällaisia hyvitysmuotoja 

ovat esimerkiksi oikeus 

vahingonkorvaukseen, sopimuksen 

purkaminen, maksetun kauppahinnan 

palautus, tavaran vaihtaminen, 

poistaminen tai korjaaminen sekä hinnan 

alennus. Tässä direktiivissä tarkoitettu 

edustajakanne, jolla vaaditaan hyvitystä, 

voidaan nostaa ainoastaan siitä 

tapauksessa, että unionin tai kansallisessa 

lainsäädännössä on säädetty tällaisesta 

aineellisesta oikeudesta hyvitykseen. 

 

Tarkistus  17 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(24) Tällä direktiivillä ei korvata 

jäsenvaltioiden voimassa olevia 

kollektiivisia hyvitysmekanismeja. 

Direktiivissä annetaan jäsenvaltioille 

mahdollisuus omien oikeudellisten 

perinteidensä pohjalta harkita, olisiko tässä 

direktiivissä tarkoitettu edustajakanne 

otettava osaksi voimassa olevaa tai tulevaa 

kollektiivista hyvitysmekanismia vai 

olisiko se pidettävä näiden mekanismien 

vaihtoehtona. Lopputuloksen olisi 

kuitenkin oltava tämän direktiivin 

sääntöjen mukainen. Oikeutettujen 

yksiköiden olisi oltava täysin avoimia 

rahoituslähteidensä suhteen. Tämä koskee 

toimintaa yleensä mutta myös yksittäisiä 

edustajakanteita, joilla haetaan hyvitystä. 

(24) Tällä direktiivillä pyritään 

vähimmäistason yhdenmukaistamiseen 

eikä sillä korvata jäsenvaltioiden voimassa 

olevia kollektiivisia hyvitysmekanismeja. 

Direktiivissä annetaan jäsenvaltioille 

mahdollisuus omien oikeudellisten 

perinteidensä pohjalta harkita, olisiko tässä 

direktiivissä tarkoitettu edustajakanne 

otettava osaksi voimassa olevaa tai tulevaa 

kollektiivista hyvitysmekanismia vai 

olisiko se pidettävä näiden mekanismien 

vaihtoehtona. Lopputuloksen olisi 

kuitenkin oltava tämän direktiivin 

sääntöjen mukainen. Oikeutettujen 

yksiköiden olisi oltava täysin avoimia 

rahoituslähteidensä suhteen. Tämä koskee 

toimintaa yleensä mutta myös yksittäisiä 

edustajakanteita, joilla haetaan hyvitystä. 

Direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita 

säilyttämästä nykyistä kehystään eikä 

velvoiteta jäsenvaltioita muuttamaan sitä. 

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus panna 

tässä direktiivissä vahvistetut säännöt 

täytäntöön omassa 

ryhmäkannejärjestelmässään tai panna 

ne täytäntöön erillisellä menettelyllä. 

 

Tarkistus  18 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Oikeutettujen yksiköiden olisi 

oltava täysin avoimia rahoituslähteidensä 

suhteen. Tämä koskee toimintaa yleensä 

mutta myös yksittäisiä edustajakanteita, 

joilla haetaan hyvitystä. Näin 

tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen on 

mahdollista arvioida, saattaako rahoittajana 

toimivan kolmannen osapuolen ja 

oikeutetun yksikön välillä olla eturistiriita. 

Lisäksi näin voidaan välttää perusteettomia 

oikeudenkäyntejä sekä arvioida, onko 

(25) Edustavien oikeutettujen 

yksiköiden olisi oltava täysin avoimia 

rahoituslähteidensä suhteen. Tämä koskee 

toimintaa yleensä mutta myös yksittäisiä 

edustajakanteita, joilla haetaan hyvitystä. 

Näin tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen on mahdollista 

arvioida, saattaako rahoittajana toimivan 

kolmannen osapuolen ja oikeutetun 

yksikön välillä olla eturistiriita. Lisäksi 

näin voidaan välttää perusteettomia 
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rahoittajana toimivalla kolmannella 

osapuolella riittävät resurssit, jotta se voi 

täyttää rahoitukselliset sitoumuksensa 

oikeutettua yksikköä kohtaan. 

Edustajakannetta käsittelevän 

tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen 

olisi voitava oikeutetun yksikön 

toimittamien tietojen perusteella arvioida, 

onko kolmannella osapuolella 

mahdollisuus vaikuttaa oikeutetun yksikön 

edustajakanteen yhteydessä tekemiin 

prosessipäätöksiin, sovinnot mukaan 

lukien. Lisäksi sen olisi voitava arvioida, 

antaako kolmas osapuoli rahoitusta 

sellaiselle hyvitystä koskevalle 

edustajakanteelle, jossa vastaajana on 

rahoituksen antajan kilpailija tai jonka 

vastaajasta rahoituksen antaja on 

riippuvainen. Jos jompikumpi näistä 

olosuhteista voidaan vahvistaa, 

tuomioistuimella tai hallintoviranomaisella 

olisi oltava oikeus vaatia, että oikeutettu 

yksikkö kieltäytyy kyseisestä 

rahoituksesta. Tarvittaessa tuomioistuimen 

tai hallintoviranomaisen olisi myös voitava 

todeta, että oikeutetulla yksiköllä ei ole 

kanneoikeutta kyseisessä 

edustajakanteessa. 

oikeudenkäyntejä sekä arvioida, onko 

oikeutetulla yksiköllä riittävät resurssit, 

jotta se voi edustaa kuluttajien oikeuksia 

ja maksaa kaikki tarpeelliset oikeuskulut, 

jos kanne hävitään. Edustajakannetta 

käsittelevän tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi voitava 

oikeudenkäynnin mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa oikeutetun yksikön 

toimittamien tietojen perusteella arvioida, 

onko kolmannella osapuolella 

mahdollisuus vaikuttaa yleisesti tai 

oikeutetun yksikön edustajakanteen 

yhteydessä tekemiin prosessipäätöksiin, 

sovinnot mukaan lukien. Lisäksi sen olisi 

voitava arvioida, antaako kolmas osapuoli 

rahoitusta sellaiselle hyvitystä koskevalle 

edustajakanteelle, jossa vastaajana on 

rahoituksen antajan kilpailija tai jonka 

vastaajasta rahoituksen antaja on 

riippuvainen. Jos jompikumpi näistä 

olosuhteista voidaan vahvistaa, 

tuomioistuimella tai hallintoviranomaisella 

on tarpeen olla oikeus vaatia, että 

oikeutettu yksikkö kieltäytyy kyseisestä 

rahoituksesta. Tarvittaessa tuomioistuimen 

tai hallintoviranomaisen olisi myös voitava 

todeta, että oikeutetulla yksiköllä ei ole 

kanneoikeutta kyseisessä 

edustajakanteessa. Jäsenvaltioiden olisi 

estettävä asianajotoimistoja perustamasta 

edustavia oikeutettuja yksiköitä. 

Toiminnan epäsuora rahoitus 

lahjoituksilla, myös 

elinkeinonharjoittajien lahjoituksilla, 

jotka sisältyvät yrityksen 

yhteiskuntavastuuta koskeviin aloitteisiin, 

hyväksytään kolmannen osapuolen 

rahoitukseksi edellyttäen, että siinä 

noudatetaan 4 ja 7 artiklassa tarkoitettuja 

avoimuutta, riippumattomuutta ja 

eturistiriitojen puuttumista koskevia 

vaatimuksia. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(26) Ennen edustajakanteen nostamista 

ja kaikissa kanteen käsittelyvaiheissa olisi 

rohkaistava tuomioistuinten ulkopuolisiin 

kollektiivisiin sovintoratkaisuihin, joissa 

vahinkoa kärsineet kuluttajat saavat 

hyvitystä. 

(26) Ennen edustajakanteen nostamista 

ja kaikissa kanteen käsittelyvaiheissa olisi 

rohkaistava tuomioistuinten ulkopuolisiin 

kollektiivisiin sovintoratkaisuihin, kuten 

sovitteluun, joissa vahinkoa kärsineet 

kuluttajat saavat hyvitystä. 

 

Tarkistus  20 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Jäsenvaltiot voivat säätää, että kun 

oikeutettu yksikkö ja elinkeinonharjoittaja 

ovat saavuttaneet sovintoratkaisun 

hyvityksestä kuluttajille, jotka ovat 

kärsineet vahinkoa elinkeinonharjoittajan 

väitetyn lainvastaisen menettelyn vuoksi, 

oikeutettu yksikkö ja elinkeinonharjoittaja 

voivat yhdessä pyytää tuomioistuinta tai 

hallintoviranomaista hyväksymään 

sovintoratkaisun. Tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tutkittava pyyntö 

ainoastaan, jos muita elinkeinonharjoittajan 

samaa menettelyä koskevia 

edustajakanteita ei ole vireillä. 

Toimivaltaisen tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tällaista 

kollektiivista sovintoratkaisua 

hyväksyessään otettava huomioon kaikkien 

osapuolten, mukaan lukien yksittäisten 

kuluttajien, edut ja oikeudet. Yksittäisille 

kuluttajille on annettava mahdollisuus 

hyväksyä tai hylätä tällaisen 

sovintoratkaisun sitovuus itseään 

kohtaan. 

(27) Jäsenvaltiot voivat säätää, että kun 

oikeutettu yksikkö ja elinkeinonharjoittaja 

ovat saavuttaneet sovintoratkaisun 

hyvityksestä kuluttajille, jotka ovat 

kärsineet vahinkoa elinkeinonharjoittajan 

väitetyn lainvastaisen menettelyn vuoksi, 

oikeutettu yksikkö ja elinkeinonharjoittaja 

voivat yhdessä pyytää tuomioistuinta tai 

hallintoviranomaista hyväksymään 

sovintoratkaisun. Tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tutkittava pyyntö 

ainoastaan, jos muita elinkeinonharjoittajan 

samaa menettelyä koskevia 

edustajakanteita ei ole vireillä. 

Toimivaltaisen tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tällaista 

kollektiivista sovintoratkaisua 

hyväksyessään otettava huomioon kaikkien 

osapuolten, mukaan lukien yksittäisten 

kuluttajien, edut ja oikeudet. 

Sovintoratkaisujen olisi oltava lopullisia 

ja kaikkia osapuolia sitovia. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 29 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(29) Jotta yksittäisten kuluttajien olisi 

helpompaa saada hyvitystä sellaisen 

vahvistustuomion perusteella, joka 

annetaan edustajakanteen yhteydessä 

elinkeinonharjoittajan 

hyvitysvelvollisuudesta suhteessa 

rikkomisen vuoksi vahinkoa kärsineisiin 

kuluttajiin, vahvistustuomion antaneella 

tuomioistuimella tai 

hallintoviranomaisella olisi oltava 

valtuudet kehottaa oikeutettua yksikköä ja 

elinkeinonharjoittajaa pyrkimään 

kollektiiviseen sovintoon. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  22 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Kaikille tuomioistuimen 

ulkopuolisille sovintoratkaisuille, jotka on 

tehty edustajakanteen yhteydessä tai jotka 

perustuvat lainvoimaiseen 

vahvistustuomioon, olisi saatava 

asianomaisen toimivaltaisen 

tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen 

hyväksyntä, jotta voitaisiin varmistaa 

sovintoratkaisun lain- ja 

oikeudenmukaisuus kaikkien osapuolten 

edut ja oikeudet huomioon ottaen. 

Yksittäisille kuluttajille on annettava 

mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tällaisen 

sovintoratkaisun sitovuus itseään 

kohtaan. 

(30) Kaikille tuomioistuimen 

ulkopuolisille sovintoratkaisuille, jotka on 

tehty edustajakanteen yhteydessä, olisi 

saatava asianomaisen toimivaltaisen 

tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen 

hyväksyntä, jotta voitaisiin varmistaa 

sovintoratkaisun lain- ja 

oikeudenmukaisuus kaikkien osapuolten 

edut ja oikeudet huomioon ottaen. 

Sovintoratkaisu sitoo kaikkia osapuolia 

sen kuitenkaan rajoittamatta muita 

unionin tai kansallisen lainsäädännön 

mukaisia oikeuksia, joiden nojalla 

asianomaiset kuluttajat voivat saada 

hyvitystä. 

 

Tarkistus  23 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Jotta tiedotuksella olisi vaikutusta, (32) Jotta tiedotuksella olisi vaikutusta, 
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tietoa on annettava riittävästi ja oikeassa 

suhteessa tapauksen olosuhteisiin. 

Sääntöjä rikkoneen 

elinkeinonharjoittajan olisi tiedotettava 
asianmukaisesti kaikille asiaan liittyville 

kuluttajille lainvoimaisista kielto- ja 

hyvitysmääräyksistä, joita edustajakanteen 

yhteydessä on annettu, sekä 

sovintoratkaisuista, jotka tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen on hyväksynyt. 

Tällaiset tiedot voidaan antaa esimerkiksi 

elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, 

sosiaalisessa mediassa, verkossa toimivilla 

markkinapaikoilla tai suosituissa 

sanomalehdissä, pelkästään sähköisesti 

levitettävät mukaan lukien. Jos 

mahdollista, tiedot olisi annettava 

kuluttajille henkilökohtaisesti joko 

sähköpostiviestillä tai paperimuotoisella 

kirjeellä. Vammaisille nämä tiedot olisi 

pyydettäessä annettava esteettömässä 

muodossa. 

tietoa on annettava riittävästi ja oikeassa 

suhteessa tapauksen olosuhteisiin. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

tuomioistuin tai hallintoviranomainen voi 

vaatia hävinnyttä osapuolta tiedottamaan 
asianmukaisesti kaikille asiaan liittyville 

kuluttajille lainvoimaisista kielto- ja 

hyvitysmääräyksiä koskevista päätöksistä, 

joita edustajakanteen yhteydessä on 

annettu, sekä molempia osapuolia 

tiedottamaan sovintoratkaisuista, jotka 

tuomioistuin tai hallintoviranomainen on 

hyväksynyt. Tällaiset tiedot voidaan antaa 

esimerkiksi verkkosivustolla, sosiaalisessa 

mediassa, verkossa toimivilla 

markkinapaikoilla tai suosituissa 

sanomalehdissä, pelkästään sähköisesti 

levitettävät mukaan lukien. Vammaisille 

nämä tiedot olisi pyydettäessä annettava 

esteettömässä muodossa. Hävinnyt 

osapuoli vastaa kuluttajille tiedottamisesta 

aiheutuvista kustannuksista. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (32 a) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 

perustamaan edustajakanteiden ilmainen 

kansallinen rekisteri, joka edistäisi 

avoimuusvelvoitteiden toteutumista. 

 

Tarkistus  25 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(33) Kun tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen on lainvoimaisella 

päätöksellä, esimerkiksi tämän direktiivin 

mukaisessa lainvoimaisessa 

kieltomääräyksessä, todennut, että 

(33) Kun tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen on lainvoimaisella 

päätöksellä, esimerkiksi tämän direktiivin 

mukaisessa lainvoimaisessa 

kieltomääräyksessä, todennut, että 
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rikkominen on tapahtunut, tätä 

johtopäätöstä, siltä osin kuin on kyse 

rikkomisen luonteesta sekä 

lainvoimaisessa päätöksessä vahvistetusta 

rikkomisen aineellisesta, henkilöllisestä, 

ajallisesta ja alueellisesta ulottuvuudesta, 

ei pitäisi ottaa uudelleen 

oikeudenkäynnin kohteeksi käsiteltäessä 

myöhemmin kannetta, joka koskee saman 

elinkeinonharjoittajan samaa rikkomista. 

Noudattamalla tätä periaatetta vahvistetaan 

oikeusvarmuutta, vältetään 

epäjohdonmukaisuutta unionin oikeuden 

soveltamisessa sekä lisätään 

edustajakanteiden ja niiden jatkotoimina 

esitettävien mahdollisten 

hyvitysvaatimusten vaikuttavuutta ja 

menettelyllistä tehokkuutta. Kun kanne, 

jossa vaaditaan rikkomisen jatkuvien 

vaikutusten poistamista, mukaan lukien 

hyvitystä, on nostettu muussa 

jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikkominen 

on lainvoimaisella päätöksellä todettu, 

tämän päätöksen olisi muodostettava 

kumottavissa oleva olettama siitä, että 

rikkominen on tapahtunut. 

rikkominen on tapahtunut tai sitä ei ole 

tapahtunut, lainvoimaisen päätöksen olisi 

sidottava edustajakanteen kaikkia 

osapuolia. Noudattamalla tätä periaatetta 

vahvistetaan oikeusvarmuutta, vältetään 

epäjohdonmukaisuutta unionin oikeuden 

soveltamisessa sekä lisätään 

edustajakanteiden ja niiden jatkotoimina 

esitettävien mahdollisten 

hyvitysvaatimusten vaikuttavuutta ja 

menettelyllistä tehokkuutta. 

Lainvoimainen päätös ei saisi vaikuttaa 

muihin unionin tai kansallisen 

lainsäädännön mukaisiin oikeuksiin, 

joiden nojalla asianomaiset kuluttajat 

voivat saada hyvitystä. Sovintoratkaisun 

nojalla saadun hyvityksen olisi oltava 

sitova myös kaikissa samaa käytäntöä, 

samaa elinkeinonharjoittajaa ja samoja 

kuluttajia koskevissa tapauksissa. Kun 

kanne, jossa vaaditaan rikkomisen 

jatkuvien vaikutusten poistamista, mukaan 

lukien hyvitystä, on nostettu muussa 

jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa on 

lainvoimaisella päätöksellä todettu, onko 

rikkominen tapahtunut vai ei, tätä päätöstä 

olisi pidettävä todisteena siitä, että 

rikkominen on tai sitä ei ole tapahtunut 

asiaan liittyvissä tapauksissa. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

yhden jäsenvaltion tuomioistuimen 

lopullista päätöstä, jolla vahvistetaan, 

onko rikkominen tapahtunut vai ei, ja 

jolla pyritään nostamaan samaa 

elinkeinonharjoittajaa vastaan samasta 

rikkomisesta muita hyvityskanteita toisen 

jäsenvaltion kansallisissa 

tuomioistuimissa, pidetään kumottavissa 

olevana olettamana.   

 

Tarkistus  26 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(35) Vanhentumisaikoja koskevilla (35) Vanhentumisaikoja koskevilla 
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kansallisilla säännöillä ei pitäisi estää 

sellaisten hyvityskanteiden nostamista, 

jotka perustuvat siihen, että rikkominen on 

vahvistettu tämän direktiivin mukaisessa 

lainvoimaisessa kieltomääräyksessä tai 

elinkeinonharjoittajan vastuuta suhteessa 

vahinkoa kärsineisiin kuluttajiin 

koskevassa lainvoimaisessa 

vahvistustuomiossa. Edustajakanteen 

nostaminen lykkää tai keskeyttää 

hyvityskannetta koskevien 

vanhentumisaikojen kulumisen sellaisten 

kuluttajien osalta, joita edustajakanne 

koskee. 

kansallisilla säännöillä ei pitäisi estää 

sellaisten hyvityskanteiden nostamista, 

jotka perustuvat siihen, että rikkominen on 

vahvistettu tämän direktiivin mukaisessa 

lainvoimaisessa kieltomääräyksessä 

elinkeinonharjoittajan vastuusta suhteessa 

vahinkoa kärsineisiin yksilöihin. 

Edustajakanteen nostaminen lykkää tai 

keskeyttää hyvityskannetta koskevien 

vanhentumisaikojen kulumisen sellaisten 

kuluttajien osalta, joita edustajakanne 

koskee. 

 

Tarkistus  27 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(39) Koska edustajakanteilla ajetaan 

yleistä etua suojaamalla kuluttajien yhteisiä 

etuja, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että menettelyihin liittyvät kulut eivät estä 

oikeutettuja yksiköitä nostamasta tämän 

direktiivin mukaisia edustajakanteita. 

(39) Koska edustajakanteilla ajetaan 

yleistä etua suojaamalla kuluttajien yhteisiä 

etuja, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että menettelyihin liittyvät kulut eivät estä 

edustavia oikeutettuja yksiköitä nostamasta 

tämän direktiivin mukaisia 

edustajakanteita. Asianomaisessa 

kansallisessa laissa esitettyjen 

vaatimusten mukaisesti tämä ei 

kuitenkaan saisi vaikuttaa siihen, että 

edustajakanteen häviävä osapuoli korvaa 

voittavalle osapuolelle aiheutuneet 

oikeudenkäyntikulut (”häviäjä maksaa” 

-periaate). Tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen ei kuitenkaan saisi 

määrätä hävinneen osapuolen 

maksettavaksi korvausta kuluista, jotka 

ovat tarpeettomia tai suhteettomia 

vaatimukseen nähden. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (39 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että ehdollisia palkkioita vältetään ja 

varmistettava, että asianajajien palkkiot ja 

niiden laskutapa eivät kannusta 

panemaan vireille riita-asioita, jotka ovat 

kuluttajien tai muiden osapuolten etujen 

kannalta aiheettomia ja voisivat estää 

kuluttajia hyötymästä täysimääräisesti 

edustajakanteesta. Jäsenvaltioiden, jotka 

sallivat ehdolliset palkkiot, olisi 

varmistettava, että tällaiset palkkiot eivät 

estä kuluttajia saamasta täyttä korvausta. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(40) Eri jäsenvaltioiden oikeutettujen 

yksiköiden yhteistyö ja tietojenvaihto ovat 

osoittautuneet hyödyllisiksi puututtaessa 

rajat ylittäviin rikkomisiin. Valmiuksien 

kehittämistä ja yhteistyötä on tarpeellista 

jatkaa, ja näihin toimiin olisi saatava 

mukaan enemmän oikeutettuja yksiköitä 

kaikkialta unionin alueelta. Näin voitaisiin 

lisätä rajat ylittävien edustajakanteiden 

hyödyntämistä. 

(40) Eri jäsenvaltioiden oikeutettujen 

yksiköiden yhteistyö ja tietojen, hyvien 

käytäntöjen ja kokemusten vaihto ovat 

osoittautuneet hyödyllisiksi puututtaessa 

rajat ylittäviin rikkomisiin. Valmiuksien 

kehittämistä ja yhteistyötä on tarpeellista 

jatkaa, ja näihin toimiin olisi saatava 

mukaan enemmän edustavia oikeutettuja 

yksiköitä kaikkialta unionin alueelta. Näin 

voitaisiin lisätä rajat ylittävien 

edustajakanteiden hyödyntämistä. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (41 a) Komission olisi arvioitava 

mahdollisuutta perustaa ryhmäkanteista 

vastaavan Euroopan oikeusasiamiehen 

tehtävä, jotta voitaisiin tutkia 

mahdollisuutta saada rajat ylittäviä 

edustajakanteita koskeva unionin tason 
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menettely. 

 

Tarkistus  31 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

säännöt, joiden nojalla oikeutetut yksiköt 

voivat nostaa edustajakanteita kuluttajien 

yhteisten etujen suojaamiseksi ja joiden 

avulla samalla varmistetaan asianmukaiset 

takeet perusteettomien oikeudenkäyntien 

välttämiseksi. 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

säännöt, joiden nojalla edustavat oikeutetut 

yksiköt voivat nostaa edustajakanteita 

kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi 

ja erityisesti saada näin aikaan suojelun 

ja oikeussuojan saatavuuden korkean 

tason sekä valvoa niiden toteutumista ja 

joiden avulla samalla varmistetaan 

asianmukaiset takeet perusteettomien 

oikeudenkäyntien välttämiseksi. 

 

Tarkistus  32 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tällä direktiivillä ei estetä 

jäsenvaltioita antamasta tai pitämästä 

voimassa säännöksiä, joilla annetaan 

oikeutetuille yksiköille tai kenelle tahansa 

muulle henkilölle, jota asia koskee, muita 

menettelyllisiä välineitä siinä 

tarkoituksessa, että nämä voivat nostaa 

kanteita kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamiseksi kansallisella tasolla. 

2. Tällä direktiivillä ei estetä 

jäsenvaltioita antamasta tai pitämästä 

voimassa säännöksiä, joilla annetaan 

edustaville oikeutetuille yksiköille tai mille 

tahansa muulle julkiselle elimelle muita 

menettelyllisiä välineitä siinä 

tarkoituksessa, että nämä voivat nostaa 

kanteita kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamiseksi kansallisella tasolla. Tämän 

direktiivin täytäntöönpano ei saa missään 

olosuhteissa olla perusteena 

kuluttajansuojan heikentämiselle unionin 

oikeuden soveltamisalaan kuuluvilla 

aloilla. 
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Tarkistus  33 

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 

elinkeinonharjoittajia vastaan nostettaviin 

edustajakanteisiin, jotka johtuvat siitä, että 

elinkeinonharjoittajat ovat rikkoneet 

liitteessä I lueteltuja unionin oikeuden 

säännöksiä ja kyseiset rikkomiset 

vahingoittavat tai saattavat vahingoittaa 

kuluttajien yhteisiä etuja. Direktiiviä 

sovelletaan sekä kotimaisiin että rajat 

ylittäviin rikkomisiin, myös silloin, kun 

kyseiset rikkomiset ovat lakanneet ennen 

edustajakanteen vireilletuloa tai ennen sen 

vireilläolon päättymistä. 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 

elinkeinonharjoittajia vastaan nostettaviin 

edustajakanteisiin, jotka johtuvat siitä, että 

elinkeinonharjoittajat ovat rikkoneet 

liitteessä I lueteltuja unionin oikeuden 

säännöksiä, joilla suojellaan kuluttajien 

yhteisiä etuja, ja kyseisillä rikkomisilla on 

laaja-alainen vaikutus kuluttajiin. 

Direktiiviä sovelletaan sekä kotimaisiin 

että rajat ylittäviin rikkomisiin, myös 

silloin, kun kyseiset rikkomiset ovat 

lakanneet ennen edustajakanteen 

vireilletuloa tai ennen sen vireilläolon 

päättymistä. 

 

Tarkistus  34 

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tällä direktiivillä ei rajoiteta niiden 

unionin säännösten soveltamista, jotka 

koskevat kansainvälistä yksityisoikeutta ja 

erityisesti tuomioistuimen toimivaltaa ja 

sovellettavaa lakia. 

3. Tällä direktiivillä ei rajoiteta niiden 

unionin säännösten soveltamista, jotka 

koskevat kansainvälistä yksityisoikeutta ja 

erityisesti tuomioistuimen toimivaltaa, 

siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 

annettujen tuomioiden tunnustamista ja 

täytäntöönpanoa sekä 

sopimusvelvoitteisiin ja sopimukseen 

perustumattomiin velvoitteisiin 

sovellettavan lainsäädännön säännöksiä, 

joita sovelletaan tässä direktiivissä 

tarkoitettuihin edustajakanteisiin. 

 

Tarkistus  35 
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Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Tällä direktiivillä ei rajoiteta muita 

kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä 

oikeussuojakeinoja. 

 

Tarkistus  36 

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Tällä direktiivillä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja 

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 

tunnustetut periaatteet ja erityisesti oikeus 

oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan 

oikeudenkäyntiin ja oikeus tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin.  

 

Tarkistus  37 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) ’kuluttajajärjestöllä’ ryhmää, joka 

pyrkii suojelemaan kuluttajien etuja 

elinkeinonharjoittajien laittomilta teoilta 

tai laiminlyönneiltä.  

 

Tarkistus  38 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2) ’elinkeinonharjoittajalla’ 

luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä 

tai julkisessa omistuksessa olevaa 

oikeushenkilöä, joka harjoittaa tai jonka 

nimissä tai puolesta toinen henkilö 

harjoittaa elinkeinoa tai ammattia; 

2) ’elinkeinonharjoittajalla’ 

luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä 

tai julkisessa omistuksessa olevaa 

oikeushenkilöä, joka harjoittaa 

siviilioikeuden sääntöjen ja 

siviilioikeudellisen vastuun mukaisesti tai 

jonka nimissä tai puolesta toinen henkilö 

harjoittaa elinkeinoa tai ammattia; 

 

Tarkistus  39 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) ’kuluttajien yhteisillä eduilla’ 

useiden kuluttajien etuja; 

3) ’kuluttajien yhteisillä eduilla’ 

useiden kuluttajien tai asetuksessa (EU) 

2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 

määriteltyjen rekisteröityjen etuja; 

 

Tarkistus  40 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a) ’kuluttajalainsäädännöllä’ 

kuluttajien suojelemisesta annettua 

unionin ja kansallista lainsäädäntöä; 

 

Tarkistus  41 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Oikeutetut yksiköt Edustavat oikeutetut yksiköt 
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Tarkistus  42 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden tai niiden tuomioistuinten 

on nimettävä vähintään yksi niiden 

alueella toimiva edustava oikeutettu 

yksikkö 3 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettujen edustajakanteiden 

nostamista varten. 

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksikkö 

oikeutetuksi yksiköksi, jos se täyttää 

seuraavat vaatimukset: 

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksikkö 

edustavaksi oikeutetuksi yksiköksi, jos se 

täyttää kaikki seuraavat vaatimukset: 

 

Tarkistus  43 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sen oikeutetun edun mukaista on 

varmistaa, että tämän direktiivin kattaman 

unionin lainsäädännön säännöksiä 

noudatetaan; 

b) sen perussäännöt tai muu 

hallinnollinen asiakirja ja sen jatkuva 

toiminta kuluttajien etujen 

puolustamiseksi ja suojelemiseksi 

osoittavat sen oikeutetun edun varmistaa, 

että tämän direktiivin kattaman unionin 

lainsäädännön säännöksiä noudatetaan; 

 

Tarkistus  44 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) se toimii tavalla, joka on 

riippumaton muista tahoista tai 

henkilöistä kuin kuluttajista, jotka 

saattavat saada taloudellista hyötyä 
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edustajakanteen tuloksista, ja se on 

erityisesti riippumaton 

markkinatoimijoista; 

 

Tarkistus  45 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) sillä ei ole tavanomaisia 

palvelusopimuksia ylittäviä 

rahoitussopimuksia kantajien 

asianajotoimistojen kanssa;  

 

Tarkistus  46 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4artikla – 1 kohta – 2alakohta – c c alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c c) sillä on vakiintuneet sisäiset 

menettelyt sen ja sen rahoittajien välisten 

eturistiriitojen ehkäisemiseksi; 

 

Tarkistus  47 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 

edustavat oikeutetut yksiköt kertovat 

asianmukaisella tavalla, esimerkiksi 

verkkosivustollaan, selkeällä ja 

ymmärrettävällä kielellä rahoituksestaan, 

organisaatio- ja hallintorakenteestaan, 

tavoitteistaan, työmenetelmistään ja 

toiminnastaan. 
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Jäsenvaltioiden on arvioitava 

säännöllisesti, täyttääkö oikeutettu yksikkö 

edelleen nämä kriteerit. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että oikeutettu yksikkö 

menettää tämän direktiivin mukaisen 

asemansa, jos se ei enää täytä yhtä tai 

useampaa ensimmäisessä alakohdassa 

lueteltua vaatimusta. 

Jäsenvaltioiden on arvioitava 

säännöllisesti, täyttääkö edustava 

oikeutettu yksikkö edelleen nämä kriteerit. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

edustava oikeutettu yksikkö menettää 

tämän direktiivin mukaisen asemansa, jos 

se ei enää täytä yhtä tai useampaa 

ensimmäisessä alakohdassa lueteltua 

vaatimusta. 

 Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo 

edustavista yksiköistä, jotka täyttävät 

1 kohdassa luetellut kriteerit, ja asetettava 

se julkisesti saataville. Niiden on 

toimitettava luettelo komissiolle ja 

saatettava se ajan tasalle tarvittaessa. 

 Komissio julkaisee jäsenvaltioilta saadun 

edustavien yksiköiden luettelon julkisesti 

saatavilla olevassa verkkoportaalissa. 

 

Tarkistus  48 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 

ennen tämän direktiivin voimaantuloa 

kansallisen lainsäädännön nojalla 

nimetyt julkiset elimet ovat edelleen 

kelpoisia tässä artiklassa tarkoitetun 

edustavan yksikön asemaan. 

 

Tarkistus  49 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä 

oikeutetun yksikön tapauskohtaisesti 

tiettyä edustajakannetta varten, jos 

yksikkö pyytää sitä ja täyttää 1 kohdassa 

Poistetaan. 



 

RR\1171701FI.docx 31/123 PE628.647v02-00 

 FI 

tarkoitetut vaatimukset. 

 

Tarkistus  50 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että erityisesti kuluttajajärjestöt ja 

riippumattomat julkiset elimet voidaan 

hyväksyä oikeutetun yksikön asemaan. 

Jäsenvaltiot voivat nimetä oikeutetuiksi 

yksiköiksi kuluttajajärjestöjä, jotka 

edustavat jäseniä useammasta kuin yhdestä 

jäsenvaltiosta. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 1 kohdassa luetellut kriteerit täyttävät 

kuluttajajärjestöt ja julkiset elimet voidaan 

hyväksyä edustavan oikeutetun yksikön 

asemaan. Jäsenvaltiot voivat nimetä 

edustaviksi oikeutetuiksi yksiköiksi 

kuluttajajärjestöjä, jotka edustavat jäseniä 

useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta. 

 

Tarkistus  51 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 

sääntöjä, joissa täsmennetään, mitkä 

oikeutetut yksiköt voivat vaatia kaikkia 5 

ja 6 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä 

ja mitkä ainoastaan yhtä tai useampaa 

näistä toimenpiteistä. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  52 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Se, että oikeutettu yksikkö täyttää 1 

kohdassa tarkoitetut vaatimukset, ei 

vaikuta tuomioistuimen tai 

5. Se, että oikeutettu yksikkö täyttää 1 

kohdassa tarkoitetut vaatimukset, ei 

vaikuta tuomioistuimen tai 
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hallintoviranomaisen oikeuteen tutkia, 

onko oikeutetulla yksiköllä tarkoituksensa 

puolesta 5 artiklan 1 kohdan mukainen 

peruste ryhtyä ajamaan kannetta tietyssä 

asiassa. 

hallintoviranomaisen velvollisuuteen 

tutkia, onko oikeutetulla yksiköllä 

tarkoituksensa puolesta 4 ja 5 artiklan 1 

kohdan mukainen peruste ryhtyä ajamaan 

kannetta tietyssä asiassa. 

 

Tarkistus  53 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että oikeutettu yksikkö voi nostaa 

edustajakanteen kansallisessa 

tuomioistuimessa tai 

hallintoviranomaisessa, jos oikeutetun 

yksikön pääasiallisten tavoitteiden ja 

niiden unionin lainsäädännössä 

myönnettyjen oikeuksien välillä, joita 

väitetty rikkominen ja nostettava 

edustajakanne koskevat, on suora yhteys. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vain 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

nimetty edustava oikeutettu yksikkö voi 

nostaa edustajakanteen kansallisessa 

tuomioistuimessa tai 

hallintoviranomaisessa, jos oikeutetun 

yksikön pääasiallisten tavoitteiden ja 

niiden unionin lainsäädännössä 

myönnettyjen oikeuksien välillä, joita 

väitetty rikkominen ja nostettava 

edustajakanne koskevat, on suora yhteys. 

 Edustavat oikeutetut yksiköt voivat 

vapaasti valita käytettävissä olevan, 

unionin tai kansallisen lainsäädännön 

mukaisen menettelyn, jolla varmistetaan 

kuluttajien kollektiivisten etujen suojelun 

korkein taso. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

jäsenvaltion tuomioistuimessa tai 

hallintoviranomaisessa ei ole vireillä 

muuta kannetta, joka koskee samaa 

menettelyä, samaa elinkeinonharjoittajaa 

ja samoja kuluttajia. 

 

Tarkistus  54 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

oikeutetut yksiköt voivat nostaa 

edustajakanteita, joissa vaaditaan seuraavia 

toimenpiteitä: 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

edustavat oikeutetut yksiköt, myös 

etukäteen nimetyt julkiset elimet, voivat 

nostaa edustajakanteita, joissa vaaditaan 

seuraavia toimenpiteitä: 

 

Tarkistus  55 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Oikeutetuille yksiköille ei saa asettaa 

vaatimusta, jonka mukaan niiden olisi 

kieltomääräystä hakiessaan hankittava 

valtuutus kanteessa tarkoitetuilta 

yksittäisiltä kuluttajilta tai esitettävä näyttö 

kyseisten kuluttajien todellisista 

vahingoista tai elinkeinonharjoittajan 

tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. 

Edustaville oikeutetuille yksiköille ei saa 

asettaa vaatimusta, jonka mukaan niiden 

olisi kieltomääräystä hakiessaan hankittava 

valtuutus kanteessa tarkoitetuilta 

yksittäisiltä kuluttajilta ja esitettävä näyttö 

kyseisten kuluttajien todellisista 

vahingoista tai elinkeinonharjoittajan 

tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. 

 

Tarkistus  56 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) väliaikainen kieltomääräys, jolla 

elinkeinonharjoittajan menettely lopetetaan 

tai, jos kyseistä menettelyä ei ole vielä 

toteutettu mutta sen toteuttaminen on 

odotettavissa, jolla kyseinen menettely 

kielletään; 

a) väliaikainen kieltomääräys, jolla 

elinkeinonharjoittajan laiton menettely 

lopetetaan tai, jos kyseistä menettelyä ei 

ole vielä toteutettu mutta sen toteuttaminen 

on odotettavissa, jolla kyseinen laiton 

menettely kielletään; 

 

Tarkistus  57 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että oikeutetut yksiköt voivat nostaa 

edustajakanteita sellaisten toimenpiteiden 

vaatimiseksi, joilla poistetaan rikkomisen 

jatkuvat vaikutukset. Näitä toimenpiteitä 

koskevan vaatimuksen perustana on 

oltava lainvoimainen päätös, kuten 2 

kohdan b alakohdassa tarkoitettu 

lainvoimainen kieltomääräys, jossa 

todetaan, että elinkeinonharjoittajan 

menettely rikkoo liitteessä I mainittua 

unionin lainsäädäntöä ja vahingoittaa 

kuluttajien yhteisiä etuja. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että edustavat oikeutetut yksiköt voivat 

nostaa edustajakanteita sellaisten 

toimenpiteiden vaatimiseksi, joilla 

poistetaan rikkomisen jatkuvat vaikutukset. 

 

Tarkistus  58 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Rajoittamatta 4 artiklan 4 kohdan 

soveltamista jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että oikeutetut yksiköt 

voivat vaatia samalla edustajakanteella 

sekä toimenpiteitä, joilla poistetaan 

rikkomisen jatkuvat vaikutukset, että 2 

kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

5 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Kollektiivisia vahingonkorvauskanteita 

koskeva rekisteri 

 1. Jäsenvaltiot voivat perustaa 

edustajakanteita koskevan kansallisen 
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rekisterin, jonka on oltava kaikkien 

halukkaiden saatavilla maksutta 

sähköisesti ja/tai muussa muodossa. 

 2. Rekisterit julkaisevilla 

verkkosivustoilla on tarjottava pääsy 

kattavaan ja objektiiviseen tietoon 

käytettävissä olevista menetelmistä 

korvauksen saamiseksi, myös 

tuomioistuinten ulkopuolisista 

menettelyistä ja vireillä olevista 

edustajakanteista. 

 3. Kansalliset rekisterit on 

yhdistettävä toisiinsa. Sovelletaan 

asetuksen (EU) 2017/2394 35 artiklaa. 

 

Tarkistus  60 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Sovellettaessa 5 artiklan 3 kohtaa 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

oikeutetut yksiköt voivat panna vireille 

edustajakanteita sellaisten 

hyvitysmääräysten saamiseksi, joissa 

elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 

tapauksen mukaan esimerkiksi maksamaan 

vahingonkorvausta, korjaamaan tai 

vaihtamaan tavara, alentamaan hintaa, 

purkamaan sopimus tai palauttamaan 

maksettu hinta. Jäsenvaltio voi edellyttää, 

että yksittäisiltä kuluttajilta, joita 

rikkominen koskee, saadaan valtuutukset 

ennen vahvistustuomion tai 

hyvitysmääräyksen antamista. 

1. Sovellettaessa 5 artiklan 3 kohtaa 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

edustavat oikeutetut yksiköt voivat panna 

vireille edustajakanteita sellaisten 

hyvitysmääräysten saamiseksi, joissa 

elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 

tapauksen mukaan esimerkiksi maksamaan 

vahingonkorvausta, korjaamaan tai 

vaihtamaan tavara, alentamaan hintaa, 

purkamaan sopimus tai palauttamaan 

maksettu hinta. Jäsenvaltio voi 

halutessaan edellyttää, että yksittäisiltä 

kuluttajilta, joita rikkominen koskee, 

saadaan valtuutukset ennen 

hyvitysmääräyksen antamista. 

 

Tarkistus  61 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jos jäsenvaltio ei edellytä 

yksittäisten kuluttajien valtuutusta 

edustajakanteeseen osallistumiseksi, sen 

on kuitenkin sallittava niiden henkilöiden, 

jotka eivät tavallisesti oleskele valtiossa, 

jossa kanne nostetaan, osallistuminen 

edustajakanteeseen, jos nämä ovat 

sovellettavan määräajan kuluessa 

antaneet nimenomaisen valtuutuksen 

edustajakanteeseen osallistumisesta. 

 

Tarkistus  62 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Oikeutettujen yksiköiden on toimitettava 

kansallisen lainsäädännön edellyttämät 

riittävät tiedot kanteen tueksi, mukaan 

lukien kuvaus kuluttajista, joita kanne 

koskee, sekä selostus tosiasia- ja 

oikeuskysymyksistä, jotka on ratkaistava. 

Edustavien oikeutettujen yksiköiden on 

toimitettava kaikki tarvittavat kansallisen 

lainsäädännön edellyttämät tiedot kanteen 

tueksi, mukaan lukien kuvaus kuluttajista, 

joita kanne koskee, sekä selostus tosiasia- 

ja oikeuskysymyksistä, jotka on 

ratkaistava. 

 

Tarkistus  63 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, jäsenvaltiot voivat 

perustelluissa tapauksissa, joissa 

kuluttajien kärsimän yksilöllisen 

vahingon luonteen vuoksi on 

monimutkaista selvittää yksilöllisen 

hyvityksen määrää, antaa 

tuomioistuimelle tai 

hallintoviranomaiselle valtuudet päättää, 

Poistetaan. 
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että hyvitysmääräyksen sijaan annetaan 

vahvistustuomio, joka koskee 

elinkeinonharjoittajan vastuuta suhteessa 

liitteessä I tarkoitetun unionin 

lainsäädännön rikkomisen vuoksi 

vahinkoa kärsineisiin kuluttajiin. 

 

Tarkistus  64 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 

seuraavissa tapauksissa: 

Poistetaan. 

a) kuluttajat, joita rikkominen 

koskee, ovat tunnistettavissa, ja heidän 

vahinkonsa, jotka ovat aiheutuneet 

samasta tiettyyn ajanjaksoon tai 

hankintaan liittyvästä 

elinkeinonharjoittajan menettelystä, ovat 

keskenään vertailukelpoisia. Tällaisissa 

tapauksissa kanteen nostamisen 

edellytykseksi ei saa asettaa sitä, että 

yksittäisiltä kuluttajilta, joita kanne 

koskee, saadaan valtuutus. Hyvitys on 

kohdistettava kuluttajille, joita kanne 

koskee; 

 

b) kuluttajat ovat kärsineet vähäisen 

vahingon, ja olisi kohtuutonta jakaa 

hyvitys heille. Tällaisissa tapauksissa 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

vahinkoa kärsineiden yksittäisten 

kuluttajien valtuutusta ei edellytetä. 

Hyvitys on kohdistettava johonkin 

yleiseen tarkoitukseen, joka palvelee 

kuluttajien yhteisiä etuja. 

 

 

Tarkistus  65 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Sillä, että lainvoimaisen päätöksen 

nojalla on saatu hyvitystä 1, 2 ja 3 kohdan 

mukaisesti, ei ole vaikutusta muihin 

unionin tai kansallisen lainsäädännön 

mukaisiin oikeuksiin, joiden nojalla 

vahinkoa kärsinyt kuluttaja voi saada 

hyvitystä. 

4. Sillä, että lainvoimaisen päätöksen 

nojalla on saatu hyvitystä 1 kohdan 

mukaisesti, ei ole vaikutusta muihin 

unionin tai kansallisen lainsäädännön 

mukaisiin oikeuksiin, joiden nojalla 

vahinkoa kärsinyt kuluttaja voi saada 

hyvitystä. Tämän säännöksen 

soveltamisessa noudatetaan 

lainvoimaisuuden periaatetta. 

 

Tarkistus  66 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Hyvitystoimenpiteiden 

tarkoituksena on täyden korvauksen 

määrääminen kuluttajille heidän 

kärsimästään vahingosta. Jos korvauksen 

maksamisen jälkeen varoja jää yli, 

tuomioistuin päättää jäljellä olevan 

määrän saajasta. Kyseistä hyvittämättä 

jäänyttä määrää ei hyvitetä edustavalle 

oikeutetulle yksikölle eikä 

elinkeinonharjoittajalle. 

 

Tarkistus  67 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 b. Erityisesti on kiellettävä 

rankaisevat vahingonkorvaukset, jotka 

johtavat liiallisen vahingonkorvauksen 

maksamiseen kantajalle. Esimerkiksi 

joukkovahinkotilanteessa kuluttajille 

määrättävä vahingonkorvaus ei saa 

ylittää määrää, jonka 
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elinkeinonharjoittaja sovellettavan 

kansallisen tai unionin lain mukaisesti on 

velvollinen maksamaan kuluttajille näille 

kullekin aiheutuneen todellisen vahingon 

perusteella. 

 

Tarkistus  68 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rahoitus Edustajakanteen tutkittavaksi ottaminen 

 

Tarkistus  69 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Oikeutetun yksikön, joka vaatii 6 

artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 

hyvitysmääräystä, on ilmoitettava kanteen 

käsittelyn varhaisessa vaiheessa, mikä on 

niiden varojen alkuperä, joilla se rahoittaa 

toimintansa yleisesti, sekä niiden varojen 

alkuperä, joilla se rahoittaa kyseisen 

kanteen ajamisen. Oikeutetun yksikön on 

osoitettava, että sillä on riittävät 

taloudelliset voimavarat, joiden avulla se 

voi ajaa kanteessa tarkoitettujen kuluttajien 

etuja sekä vastata sen maksettavaksi 

tulevista kuluista, jos kanne hylätään. 

1. Edustavan oikeutetun yksikön, 

joka vaatii 6 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettua hyvitysmääräystä, on 

toimitettava tuomioistuimelle tai 

hallintoviranomaisille aivan kanteen 

käsittelyn alkuvaiheessa kattava 

rahoitusselvitys, jossa esitetään kaikkien 

niiden varojen alkuperä, joilla se rahoittaa 

toimintansa yleisesti, sekä niiden varojen 

alkuperä, joilla se rahoittaa kyseisen 

kanteen ajamisen, osoittaakseen, ettei sillä 

ole eturistiriitoja. Oikeutetun yksikön on 

osoitettava, että sillä on riittävät 

taloudelliset voimavarat, joiden avulla se 

voi ajaa kanteessa tarkoitettujen kuluttajien 

etuja sekä vastata sen maksettavaksi 

tulevista kuluista, jos kanne hylätään. 

 

Tarkistus  70 
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Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tapauksissa, joissa edustajakannetta 

rahoittaa kolmas osapuoli, tämä kolmas 

osapuoli ei saa 

2. Kansallinen tuomioistuin voi 

päättää, ettei edustajakannetta oteta 

käsiteltäväksi, jos se toteaa, että 

kolmannen osapuolen rahoitus voisi 

 

Tarkistus  71 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vaikuttaa oikeutetun yksikön 

päätöksiin, jotka koskevat 

edustajakannetta, sovintoratkaisut mukaan 

lukien; 

a) vaikuttaa edustavan oikeutetun 

yksikön päätöksiin, jotka koskevat 

edustajakannetta, edustajakanteen 

vireillepano ja sovintoratkaisuja koskevat 

päätökset mukaan lukien; 

 

Tarkistus  72 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuimilla ja 

hallintoviranomaisilla on valtuudet 

arvioida 2 kohdassa tarkoitettuja 

olosuhteita ja arviointinsa perusteella 

edellyttää oikeutetulta yksiköltä 

kieltäytymistä kyseisestä rahoituksesta 
sekä tarvittaessa todeta oikeutetun 

yksikön kanneoikeuden puuttuminen 

kyseisessä edustajakanteessa. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuimet ja 

hallintoviranomaiset arvioivat, onko 

olemassa 1 kohdassa tarkoitettua 

eturistiriitaa, ja 2 kohdassa tarkoitettuja 

olosuhteita edustajakanteen käsiteltäväksi 

ottamisen yhteydessä sekä myöhemmin 

oikeudenkäynnin aikana, jos olosuhteet 

vaikuttavat vasta siinä vaiheessa. 
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Tarkistus  73 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuimella tai 

hallintoviranomaisella on valtuudet 

hylätä ilmeisen perusteettomat kanteet 

oikeudenkäynnin mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. 

 

Tarkistus  74 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a artikla 

 Häviäjä maksaa -periaate 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

ryhmäkanteen hävinnyt osapuoli korvaa 

voittaneen osapuolen 

oikeudenkäyntikulut kansallisessa laissa 

säädettyjen edellytysten mukaisesti. 

Tuomioistuin tai hallintoviranomainen ei 

kuitenkaan saa määrätä hävinneelle 

osapuolelle korvausta kuluista, jotka ovat 

tarpeettomia tai suhteettomia 

vaatimukseen nähden. 

 

Tarkistus  75 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että kun 

oikeutettu yksikkö ja elinkeinonharjoittaja 

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että kun 

edustava oikeutettu yksikkö ja 
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ovat saavuttaneet sovintoratkaisun 

hyvityksestä kuluttajille, jotka ovat 

kärsineet vahinkoa elinkeinonharjoittajan 

väitetyn lainvastaisen menettelyn vuoksi, 

oikeutettu yksikkö ja elinkeinonharjoittaja 

voivat yhdessä pyytää tuomioistuinta tai 

hallintoviranomaista hyväksymään 

sovintoratkaisun. Tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen pitäisi tutkia 

tällainen pyyntö ainoastaan, jos saman 

jäsenvaltion tuomioistuimessa tai 

hallintoviranomaisessa ei ole vireillä 

saman elinkeinonharjoittajan samaa 

menettelyä koskevaa muuta 

edustajakannetta. 

elinkeinonharjoittaja ovat saavuttaneet 

sovintoratkaisun hyvityksestä kuluttajille, 

jotka ovat kärsineet vahinkoa 

elinkeinonharjoittajan väitetyn 

lainvastaisen menettelyn vuoksi, oikeutettu 

yksikkö ja elinkeinonharjoittaja voivat 

yhdessä pyytää tuomioistuinta tai 

hallintoviranomaista hyväksymään 

sovintoratkaisun.  

 

Tarkistus  76 

 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Yksittäisille kuluttajille on 

annettava mahdollisuus hyväksyä tai 

hylätä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

sovintoratkaisujen sitovuus itseään 

kohtaan. Sillä, että 4 kohdassa tarkoitetun 

hyväksytyn sovintoratkaisun nojalla on 

saatu hyvitystä, ei ole vaikutusta muihin 

unionin tai kansallisen lainsäädännön 

mukaisiin oikeuksiin, joiden nojalla 

vahinkoa kärsinyt kuluttaja voi saada 

hyvitystä. 

6. Sillä, että 4 kohdassa tarkoitetun, 

kaikkia osapuolia sitovan hyväksytyn 

sovintoratkaisun nojalla on saatu hyvitystä, 

ei ole vaikutusta muihin unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaisiin 

oikeuksiin, joiden nojalla vahinkoa 

kärsinyt kuluttaja voi saada hyvitystä. 

 

Tarkistus  77 

 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että edustavat yksiköt: 
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 a)ilmoittavat kuluttajille väitetystä 

unionin lainsäädäntöön perustuvien 

oikeuksien loukkauksesta ja aikomuksesta 

nostaa kieltokanne tai 

vahingonkorvauskanne, 

 b)kertovat asianomaisille kuluttajille jo 

etukäteen mahdollisuudesta osallistua 

kanteeseen varmistaakseen, jotta 

asiaankuuluvat asiakirjat ja muut 

kanteen nostamiseksi tarvittavat tiedot 

säilytetään, 

 c) ilmoittavat tarpeen mukaan 

jatkotoimista ja mahdollisista 

oikeudellisista seurauksista. 

 

Tarkistus  78 

 

Ehdotus direktiiviksi 

 9 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

vaatii sääntöjä rikkonutta 

elinkeinonharjoittajaa antamaan 

rikkomisen kohteeksi joutuneille 

kuluttajille tietyssä määräajassa omalla 

kustannuksellaan tiedon lainvoimaisista 

päätöksistä, joissa on määrätty 5 ja 6 

artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sekä 8 

artiklassa tarkoitetuista hyväksytyistä 

sovintoratkaisuista tapauksen olosuhteisiin 

soveltuvalla välineellä, esimerkiksi 

tarvittaessa antamalla tiedon 

henkilökohtaisesti jokaiselle kuluttajalle, 

jota asia koskee. 

1. Tapauksissa, joissa 

sovintoratkaisu tai lainvoimainen päätös 

hyödyttää kuluttajia, jotka saattavat olla 

epätietoisia asiasta, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen vaatii hävinnyttä 

osapuolta tai molempia osapuolia 
antamaan rikkomisen kohteeksi joutuneille 

kuluttajille tietyssä määräajassa omalla 

kustannuksellaan tiedon lainvoimaisista 

päätöksistä, joissa on määrätty 5 ja 6 

artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sekä 8 

artiklassa tarkoitetuista hyväksytyistä 

sovintoratkaisuista tapauksen olosuhteisiin 

soveltuvalla välineellä. Jäsenvaltiot voivat 

säätää, että tiedottamisvelvollisuus 

voidaan täyttää julkisen ja helposti 

saatavilla olevan verkkosivuston 

välityksellä. 

 

Tarkistus  79 
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Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Hävinneen osapuolen on 

korvattava tiedottamisesta kuluttajille 

aiheutuvat kustannukset 7 artiklassa 

vahvistetun periaatteen mukaisesti. 

 

Tarkistus  80 

 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 

tietoihin on sisällytettävä helppotajuisella 

kielellä laadittu selostus, joka koskee 

edustajakanteen kohdetta, kanteen 

oikeudellisia seurauksia sekä tarvittaessa 

kanteessa tarkoitetuilta kuluttajilta 

edellytettäviä jatkotoimia. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 

tietoihin on sisällytettävä helppotajuisella 

kielellä laadittu selostus, joka koskee 

edustajakanteen kohdetta, kanteen 

oikeudellisia seurauksia sekä tarvittaessa 

kanteessa tarkoitetuilta kuluttajilta 

edellytettäviä jatkotoimia. Tietoja koskevat 

yksityiskohdat ja niitä koskeva aikataulu 

on suunniteltava yhdessä tuomioistuimen 

tai hallintoviranomaisen kanssa. 

 

Tarkistus  81 

 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tiedot tulevista, käsiteltävänä olevista 

ja ratkaistuista kanteista asetetaan 

julkisesti saataville esteettömällä tavalla, 

myös tiedotusvälineissä ja internetissä 

julkisella verkkosivustolla, kun 

tuomioistuin on päättänyt, että tapaus 

otetaan käsiteltäväksi. 
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Tarkistus  82 

 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että oikeutettujen yksiköiden tekemät 

julkiset ilmoitukset kanteista perustuvat 

tosiasioihin ja että niissä otetaan 

huomioon sekä kuluttajien oikeus saada 

tietoa että vastaajan maineeseen liittyvät 

oikeudet ja oikeus liikesalaisuuteen. 

 

Tarkistus  83 

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kuluttajien yhteisiä etuja 

vahingoittava rikkominen, joka on 

vahvistettu hallintoviranomaisen tai 

tuomioistuimen lainvoimaisessa 

päätöksessä, kuten 5 artiklan 2 kohdan b 

alakohdassa tarkoitetussa lainvoimaisessa 

kieltomääräyksessä, katsotaan 

kiistämättömäksi todisteeksi kyseisen 

rikkomisen tapahtumisesta, kun 

kansallisessa tuomioistuimessa käsitellään 

samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan 

nostettua toista kannetta, jossa saman 

rikkomisen johdosta vaaditaan hyvitystä. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että hallintoviranomaisen tai 

tuomioistuimen lainvoimainen päätös, 

kuten 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettu lainvoimainen kieltomääräys, 

katsotaan todisteeksi rikkomisen 

tapahtumisesta tai siitä, että sitä ei ole 

tapahtunut, kun kansallisessa 

tuomioistuimessa käsitellään samaa 

elinkeinonharjoittajaa vastaan nostettua 

toista kannetta, jossa samojen 

tosiseikkojen johdosta vaaditaan hyvitystä, 

edellyttäen etteivät samat kuluttajat voi 

saada korvausta samasta vahingosta kaksi 

kertaa. 

 

Tarkistus  84 

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 1 kohdassa tarkoitettu lainvoimainen 

päätös, joka on annettu toisessa 

jäsenvaltiossa, katsotaan jäsenvaltioiden 

tuomioistuimissa tai hallintoviranomaisissa 

kumottavissa olevaksi olettamukseksi 
siitä, että rikkominen on tapahtunut. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 1 kohdassa tarkoitettu lainvoimainen 

päätös, joka on annettu toisessa 

jäsenvaltiossa, katsotaan jäsenvaltioiden 

tuomioistuimissa tai hallintoviranomaisissa 

vähintään todisteeksi siitä, että rikkominen 

on tapahtunut. 

 

Tarkistus  85 

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että yhden jäsenvaltion tuomioistuimen 

lopullista päätöstä, jolla vahvistetaan, 

onko rikkominen tapahtunut vai ei, ja 

jolla pyritään nostamaan samaa 

elinkeinonharjoittajaa vastaan samasta 

rikkomisesta muita hyvityskanteita toisen 

jäsenvaltion kansallisissa 

tuomioistuimissa, pidetään kumottavissa 

olevana olettamana.  

 

Tarkistus  86 

 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 

lainvoimainen vahvistustuomio merkitsee 

kiistämätöntä vahvistusta 

elinkeinonharjoittajan vastuusta 

suhteessa rikkomisesta vahinkoa 

kärsineisiin kuluttajiin, kun kansallisessa 

tuomioistuimessa käsitellään samaa 

elinkeinonharjoittajaa vastaan nostettua 

3. Jäsenvaltioita kannustetaan 

perustamaan tietokanta, joka sisältää 

kaikki edustajakanteita koskevat 

lainvoimaiset päätökset ja josta voisi olla 

apua muissa hyvitystoimenpiteissä, ja 

vaihtamaan parhaita käytäntöjään tällä 

alalla. 
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toista kannetta, jossa saman rikkomisen 

johdosta vaaditaan hyvitystä. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kuluttajat voivat nostaa tällaisia 

yksilöllisiä hyvityskanteita nopeutettujen 

ja yksinkertaistettujen menettelyiden 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 

kuluttajan kanneoikeuteen hyvitysasiassa 

sovelletaan unionin tai kansallisen 

lainsäädännön mukaan vanhentumisaikaa, 

tällaisen vanhentumisajan kuluminen 

lykkääntyy tai keskeytyy, kun 5 ja 6 

artiklassa tarkoitettu edustajakanne 

nostetaan. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 

että jos yksittäisen henkilön 

kanneoikeuteen hyvitysasiassa sovelletaan 

unionin tai kansallisen lainsäädännön 

mukaan vanhentumisaikaa, tällaisen 

vanhentumisajan kuluminen lykkääntyy tai 

keskeytyy, kun 5 ja 6 artiklassa tarkoitettu 

edustajakanne nostetaan. 

 

Tarkistus  88 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 

oikeutettu yksikkö on esittänyt 

kohtuullisesti saatavissa olevat, 

edustajakannetta tukevat tosiseikat ja 

todisteet sekä viitannut vastaajan hallussa 

oleviin lisätodisteisiin, tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen voi oikeutetun 

yksikön pyynnöstä kansallisten 

menettelysääntöjen mukaisesti ja ottaen 

huomioon unionin ja kansalliset 

salassapitosäännöt määrätä vastaajan 

esittämään tällaiset lisätodisteet. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 

yksi osapuolista on esittänyt kohtuullisesti 

saatavissa olevat, näkemystään tukevat 

tosiseikat ja riittävät todisteet sekä 

kattavan selvityksen ja viitannut toisen 

osapuolen hallussa oleviin erityisiin ja 

selkeästi määriteltyihin lisätodisteisiin, 

tuomioistuin tai hallintoviranomainen voi 

oikeutetun yksikön pyynnöstä kansallisten 

menettelysääntöjen mukaisesti ja ottaen 

huomioon unionin ja kansalliset 

salassapitosäännöt määrätä tämän 

osapuolen esittämään tällaiset lisätodisteet 

mahdollisimman suppeasti kohtuullisesti 
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saatavissa olevien tosiseikkojen 

perusteella. Määräyksen on oltava 

asianmukainen ja suhteutettu kyseiseen 

tapaukseen eikä se saa luoda 

epätasapainoa osapuolten välille. 

 

Tarkistus  89 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuimet rajaavat todisteiden 

esittämisvelvollisuuden siihen, mikä on 

oikeasuhteista. Jotta voidaan määrittää, 

onko edustavan oikeutetun yksikön 

esittämisvaatimus oikeasuhteinen, 

tuomioistuimen on otettava huomioon 

kaikkien osapuolten oikeutetut edut ja 

erityisesti se, missä määrin käytettävissä 

olevat tosiseikat ja todisteet tukevat 

vaatimusta, ja sisältyykö todisteisiin, 

joiden esittämistä pyydetään, 

luottamuksellisia tietoja. 

 

Tarkistus  90 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kansallisilla tuomioistuimilla on 

toimivalta määrätä esitettäväksi sellaisia 

tietoja sisältävät todisteet, jotka ne 

katsovat merkityksellisiksi 

vahingonkorvauskanteessa. 

 

Tarkistus  91 
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Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että seuraamuksina voidaan määrätä 

sakkoja. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että seuraamuksina voidaan muun muassa 

määrätä sakkoja. 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Kun jäsenvaltiot päättävät, mihin 

tarkoitukseen sakoista saadut tulot 

käytetään, niiden on otettava huomioon 

kuluttajien yhteiset edut. 

3. Kun jäsenvaltiot päättävät, mihin 

tarkoitukseen sakoista saadut tulot 

käytetään, niiden on otettava huomioon 

yhteiset edut. Jäsenvaltiot voivat päättää, 

että nämä tulot käytetään 

edustajakanteiden rahoittamista varten 

perustettuun rahastoon. 

 

Tarkistus  93 

 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Oikeutetuille yksiköille annettava tuki Edustaville oikeutetuille yksiköille 

annettava tuki 

 

Tarkistus  94 

 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että edustajakanteisiin 

1. Jäsenvaltioita on 7 artiklan 

mukaisesti kannustettava varmistamaan, 

että edustavilla oikeutetuilla yksiköillä on 
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liittyvät oikeudenkäyntikulut eivät 

muodosta taloudellista estettä, jonka vuoksi 

oikeutetut yksiköt eivät tosiasiassa 

käyttäisi oikeuttaan vaatia 5 ja 6 artiklassa 

tarkoitettuja toimenpiteitä; tässä 

tarkoituksessa voitaisiin esimerkiksi 

alentaa tuomioistuinten ja 

hallintoviranomaisten palkkioita, tarjota 

oikeutetuille yksiköille mahdollisuus saada 

tarvittaessa oikeusapua tai myöntää niille 

tätä varten julkista rahoitusta. 

riittävästi varoja edustajakanteisiin. 

Niiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet oikeussuojan saatavuuden 

parantamiseksi ja varmistettava, että 

edustajakanteisiin liittyvät 

oikeudenkäyntikulut eivät muodosta 

taloudellista estettä, jonka vuoksi 

oikeutetut yksiköt eivät tosiasiassa 

käyttäisi oikeuttaan vaatia 5 ja 6 artiklassa 

tarkoitettuja toimenpiteitä; tässä 

tarkoituksessa voitaisiin esimerkiksi 

alentaa tuomioistuinten ja 

hallintoviranomaisten palkkioita, tarjota 

oikeutetuille yksiköille mahdollisuus saada 

tarvittaessa oikeusapua tai myöntää niille 

tätä varten julkista rahoitusta. 

 

Tarkistus  95 

 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on annettava 

rakenteellista tukea yksiköille, jotka 

toimivat tämän direktiivin sovellusalaan 

kuuluvina oikeutettuina yksiköinä. 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus direktiiviksi 

15 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 15 a artikla 

 Oikeudellinen edustus ja palkkiot 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

asianajajien palkkiot ja niiden laskutapa 

eivät kannusta panemaan vireille riita-

asioita, jotka ovat kaikkien osapuolten 

kannalta hyödyttömiä. Jäsenvaltioiden on 

erityisesti kiellettävä ehdolliset palkkiot. 
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Tarkistus  97 

 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että jokainen oikeutettu 

yksikkö, joka on etukäteen nimetty yhdessä 

jäsenvaltiossa 4 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti, voi nostaa kanteita toisen 

jäsenvaltion tuomioistuimessa tai 

hallintoviranomaisessa toimitettuaan 

nähtäväksi 4 artiklassa tarkoitetun 

julkisesti saatavilla olevan luettelon. 

Tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten 

on hyväksyttävä tämä luettelo todisteeksi 
oikeutetun yksikön kanneoikeudesta, mikä 

ei kuitenkaan rajoita niiden oikeutta tutkia, 

onko oikeutetulla yksiköllä tarkoituksensa 

nojalla perusteet nostaa kanne kyseisessä 

tapauksessa. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että jokainen edustava 

oikeutettu yksikkö, joka on etukäteen 

nimetty yhdessä jäsenvaltiossa 4 artiklan 

1 kohdan mukaisesti, voi nostaa kanteita 

toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa tai 

hallintoviranomaisessa toimitettuaan 

nähtäväksi 4 artiklassa tarkoitetun 

julkisesti saatavilla olevan luettelon. 

Tuomioistuimet ja hallintoviranomaiset 

voivat tarkastella edustavan oikeutetun 

yksikön kanneoikeutta, mikä ei kuitenkaan 

rajoita niiden oikeutta tutkia, onko 

edustavalla oikeutetulla yksiköllä 

tarkoituksensa nojalla perusteet nostaa 

kanne kyseisessä tapauksessa. 

 

Tarkistus  98 

 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltio, jossa ryhmäkanne on 

nostettu, voi edellyttää valtuutusta 

kyseisessä jäsenvaltiossa asuvilta 

kuluttajilta ja sen on edellytettävä 

valtuutusta toisessa jäsenvaltiossa asuvilta 

kuluttajilta, kun kyseessä on rajat ylittävä 

kanne. Tällaisissa tapauksissa 

tuomioistuimelle tai 

hallintoviranomaiselle ja vastaajalle 

annetaan kanteen alussa koottu luettelo 

kaikista toisesta jäsenvaltiosta peräisin 

olevista kuluttajista, jotka ovat antaneet 
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kyseisen valtuutuksen. 

 

Tarkistus  99 

 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos jäsenvaltio tai komissio asettaa 

kyseenalaiseksi, täyttääkö oikeutettu 

yksikkö 4 artiklan 1 kohdan vaatimukset, 

jäsenvaltion, joka on nimennyt kyseisen 

oikeutetun yksikön, on tutkittava asia ja 

tarvittaessa peruutettava nimeäminen, jos 

yksi tai useampi vaatimus ei täyty. 

4. Jos jäsenvaltio, komissio tai 

elinkeinonharjoittaja asettaa 

kyseenalaiseksi, täyttääkö edustava 

oikeutettu yksikkö 4 artiklan 1 kohdan 

vaatimukset, jäsenvaltion, joka on 

nimennyt kyseisen oikeutetun yksikön, on 

tutkittava asia ja tarvittaessa peruutettava 

nimeäminen, jos yksi tai useampi vaatimus 

ei täyty. 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus direktiiviksi 

16 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 16 a artikla 

 Julkinen rekisteri 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

asiaankuuluvat toimivaltaiset kansalliset 

viranomaiset perustavat julkisesti 

saatavilla olevan rekisterin niistä 

laittomista toimista, joista on annettu 

kieltomääräyksiä tämän direktiivin 

säännösten mukaisesti. 

 

Tarkistus  101 

 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Viimeistään vuoden kuluttua 

direktiivin voimaantulosta komissio 

arvioi, tarjoavatko lento- ja 

rautatiematkustajien oikeuksia koskevat 

säännöt kuluttajansuojan, joka vastaa 

tasoltaan tässä direktiivissä säädettyä 

suojaa. Jos direktiivin mukainen suoja 

toteutuu, komissio tekee asianmukaiset 

ehdotukset, joihin voi kuulua muun 

muassa se, että säädökset, joita 

tarkoitetaan liitteessä I olevissa 10 ja 15 

kohdassa, poistetaan direktiivin 

soveltamisalasta, joka on määritelty 

direktiivin 2 artiklassa. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus direktiiviksi 

18 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 18 a artikla 

 Uudelleentarkastelulauseke 

 Komissio arvioi, voitaisiinko rajat ylittäviä 

edustajakanteita käsitellä parhaiten 

unionin tasolla perustamalla 

ryhmäkanteista vastaavan Euroopan 

oikeusasiamiehen toimi, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan 

soveltamista. Viimeistään kolmen vuoden 

kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 

komissio laatii asiaa koskevan 

kertomuksen ja toimittaa sen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle sekä liittää 

siihen tarvittaessa asiaa koskevan 

ehdotuksen. 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (59 a) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 

3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä 

tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 

15.1.2002, s. 4). 

 

Tarkistus  104 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (59 b) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 

26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä 

jännitealueella toimivien sähkölaitteiden 

asettamista saataville markkinoilla 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 

29.3.2014, s. 357). 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 c kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (59 c) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, 

annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, 

elintarvikelainsäädäntöä koskevista 

yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

perustamisesta sekä elintarvikkeiden 

turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä. 

 

Tarkistus  106 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 d kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (59 d) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/31/EU, annettu 

26 päivänä helmikuuta 2014, muiden 

kuin automaattisten vaakojen asettamista 

saataville markkinoilla koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 

29.3.2014, s. 107). 

 

Tarkistus  107 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 e kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (59 e) Neuvoston asetus (ETY) N:o 

2136/89, annettu 21 päivänä kesäkuuta 

1989 sardiinisäilykkeiden kaupan 

pitämistä koskevista yhteisistä 

vaatimuksista sekä sardiinisäilykkeiden ja 

säilöttyjen sardiinityyppisten tuotteiden 

kauppanimityksistä. 

 

Tarkistus  108 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 f kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (59 f) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009, 

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, 

maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä 

koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) 

N:o 1775/2005 kumoamisesta. 
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23.11.2018 

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

oikeudellisten asioiden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta 

(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) 

Valmistelija: Dennis de Jong 

 

 

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla 

 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija on samaa mieltä komission ehdotuksen taustalla olevista periaatteista ja katsoo, 

että komissio on onnistunut löytämään oikean tasapainon edustajakanteiden helpottamiseksi 

tekemättä tietä väärinkäytöksille. Valmistelija pitää erityisen tärkeänä, että ainoastaan voittoa 

tavoittelemattomat järjestöt voivat toimia tässä direktiivissä tarkoitettuina oikeutettuina 

yksikköinä. 

Vähimmäistason yhdenmukaistaminen 

Direktiivin 1 artiklan nykyinen sanamuoto on melko epäselvä. Valmistelija ehdottaa tämän 

vuoksi, että direktiivissä tehdään hyvin selväksi, että sen tavoitteena on vähimmäistason 

yhdenmukaistaminen ja että jäsenvaltiot voivat edelleen hyväksyä tai pitää voimassa 

säännöksiä, jotka ovat kuluttajille edullisempia. 

Oikeutetut yksiköt ja edustajatoimet 

Vaikka useimmilla jäsenvaltioilla on riippumattomat elimet, jotka käsittelevät 

kuluttajaoikeuksia, esimerkiksi Saksassa näin ei ole. Direktiivi ei ole sovelias väline kaikkien 

jäsenvaltioiden vaatimiseksi perustamaan tällaisia elimiä. Tästä syystä valmistelija lisäsi 4 

artiklaan sanan ”tarvittaessa”. 

Edustajakanteiden, joiden avulla vaaditaan hyvitystä, käynnistämisessä ei pitäisi vaatia 

odottamaan lopullista päätöstä, jossa vahvistetaan käytännön rikkovan unionin lainsäädäntöä 
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(5 artikla). Muuten menettelyt voivat kestää niin kauan, että vahinkoa koskeva 

todistusaineisto saattaa hävitä.  

Hyvitystoimenpiteet 

Valmistelija ehdottaa, että 6 artiklassa rajoitettaisiin jäsenvaltioiden mahdollisuutta valtuuttaa 

tuomioistuin tai hallintoviranomainen antamaan vahvistava päätös, jotta estetään se, että asiat 

leimataan liian helposti monimutkaisiksi. Lisäksi valmistelija ehdottaa, että kaikille 

kuluttajille annetaan oikeus saada korvauksensa menetyksen määrästä riippumatta. Vähäinen 

menetys on subjektiivinen termi, sillä yhden kuluttajan vähäinen menetys voi tarkoittaa suurta 

menetystä toiselle.  

Soveltamisala  

Vaikka valmistelija ei kannata matkustajien oikeuksien jättämistä direktiivin soveltamisalan 

ulkopuolelle, hän ei poistanut tämän näkökohdan arviointia koskevia viitteitä, sillä komission 

viimeisimmistä lento- ja rautatiematkustajien oikeuksia koskevista lainsäädäntöehdotuksista 

neuvotellaan edelleen. Näiden neuvottelujen päättyessä asiasta saadaan kattavampi käsitys. 

On kuitenkin liian aikaista arvioida vain vuosi direktiivin voimaantulon jälkeen sitä, 

tarjoavatko matkustajien oikeuksia koskevat uudet säännöt direktiiviin verrattavissa olevan 

riittävän suojan. 

Valmistelija sisällytti liitteeseen I joitakin lainsäädäntövälineitä, jotka ovat osoittautuneet 

kuluttajille merkittäviksi, ja laajensi siten direktiivin soveltamisalaa. 
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TARKISTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Kuluttajien yhteiset edut voitaisiin 

suojata vaikuttavasti ja tehokkaasti 

edustajakanteen avulla. Oikeutetut yksiköt 

voisivat edustajakanteella varmistaa 

unionin lainsäädännön asianomaisten 

säännösten noudattamisen. Ajaessaan 

yksilöllisiä kanteita kuluttajat voivat olla 

epävarmoja oikeuksistaan ja 

käytettävissään olevista menettelyllisistä 

mekanismeista, he saattavat tuntea 

haluttomuutta panna kanteita vireille ja 

ennakoidut kulut saattavat ylittää 

yksilöllisen kanteen avulla saatavat tuotot. 

(3) Kaikkien kuluttajien yhteiset edut 

voitaisiin suojata vaikuttavasti ja 

tehokkaasti edustajakanteen avulla ilman 

syrjintää. Oikeutetut yksiköt voisivat 

edustajakanteella varmistaa unionin 

lainsäädännön asianomaisten säännösten 

noudattamisen. Ajaessaan yksilöllisiä 

kanteita kuluttajat voivat olla yleisesti 

heikomman asemansa vuoksi epävarmoja 

oikeuksistaan ja käytettävissään olevista 

menettelyllisistä mekanismeista, he 

saattavat tuntea haluttomuutta panna 

kanteita vireille ja ennakoidut kulut 

saattavat ylittää yksilöllisen kanteen avulla 

saatavat tuotot. 

 

Tarkistus  2 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tällä direktiivillä olisi katettava 

useita eri aloja, kuten tietosuoja-, 

rahoituspalvelu-, matkustus- ja matkailu-, 

energia-, televiestintä- ja ympäristöala. 

Direktiivin olisi katettava sellaisten 

unionin oikeuden säännösten rikkominen, 

joilla suojataan kuluttajien etuja, 

riippumatta siitä, puhutaanko kyseisessä 

unionin lainsäädännössä kuluttajista vai 

matkailijoista, käyttäjistä, asiakkaista, 

piensijoittajista, yksityisasiakkaista tai 

(6) Tällä direktiivillä olisi katettava 

useita eri aloja, kuten tietosuoja-, 

rahoituspalvelu-, matkustus- ja matkailu-, 

energia-, televiestintä-, ympäristö- ja 

terveysala. Direktiivin olisi katettava 

sellaisten unionin oikeuden säännösten 

rikkominen, joilla suojataan kuluttajien 

yhteisiä etuja, riippumatta siitä, 

puhutaanko kyseisessä unionin 

lainsäädännössä kuluttajista vai 

matkailijoista, käyttäjistä, asiakkaista, 
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muista vastaavista. Unionin oikeuden 

muoto ja laajuus muuttuvat nopeasti. Jotta 

asianmukainen puuttuminen rikkomisiin 

varmistettaisiin, olisi aina kun hyväksytään 

sellainen uusi unionin säädös, jolla on 

merkitystä kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamisen kannalta, harkittava, 

muutetaanko tämän direktiivin liitettä siten, 

että uusi säädös sisällytetään siihen. 

piensijoittajista, yksityisasiakkaista tai 

muista vastaavista, sekä yleisessä 

tietosuoja-asetuksessa tarkoitettujen 

rekisteröityjen yhteisiä etuja. Unionin 

oikeuden muoto ja laajuus muuttuvat 

nopeasti. Jotta asianmukainen puuttuminen 

rikkomisiin varmistettaisiin, olisi aina kun 

hyväksytään sellainen uusi unionin säädös, 

jolla on merkitystä yksilöiden yhteisten 

etujen suojaamisen kannalta, harkittava, 

muutetaanko tämän direktiivin liitettä siten, 

että uusi säädös sisällytetään siihen. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi matkustajille heidän lennolle 

pääsynsä epäämisen sekä lentojen 

peruuttamisen tai pitkäaikaisen 

viivästymisen johdosta annettavaa 

korvausta ja apua koskevista yhteisistä 

säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 

261/2004 ja matkustajien ja heidän 

matkatavaroidensa ilmakuljetusta 

koskevasta lentoliikenteen harjoittajien 

korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 

1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 2027/97 muuttamisesta30. Komissio 

on antanut myös ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

rautatieliikenteen matkustajien 

oikeuksista ja velvollisuuksista31. Näin 

ollen on aiheellista säätää, että 

viimeistään vuoden kuluttua tämän 

direktiivin voimaantulosta komissio 

arvioi, tarjoavatko lento- ja 

rautatiematkustajien oikeuksia koskevat 

unionin säännöt riittävän tasoisen 

kuluttajansuojan, joka vastaa tässä 

direktiivissä säädettyä suojaa. 

Arviointinsa perusteella komissio tekee 

tarvittavat johtopäätökset tämän 

Poistetaan. 
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direktiivin soveltamisalasta. 

_________________  

30 COM(2013) 130 final.  

31 COM(2017) 548 final.  

 

Tarkistus  4 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 

kansainvälistä yksityisoikeutta koskevien 

EU:n sääntöjen soveltamiseen 

rajatylittävissä tapauksissa. Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 

N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä 

joulukuuta 2012, tuomioistuimen 

toimivallasta sekä tuomioiden 

tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 

siviili- ja kauppaoikeuden alalla 

(uudelleenlaadittu - Bryssel I), Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 

N:o 593/2008, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin 

sovellettavasta laista (Rooma I) ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EY) N:o 864/2007, annettu 11 

päivänä heinäkuuta 2007, sopimukseen 

perustumattomiin velvoitteisiin 

sovellettavasta laista (Rooma II) 

sovelletaan tässä direktiivissä 

tarkoitettuihin edustajakanteisiin. 

 

Tarkistus  5 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Ainoastaan oikeutetut yksiköt 

voivat nostaa edustajakanteita, joten sen 

varmistamiseksi, että kuluttajien yhteiset 

(10) Ainoastaan oikeutetut yksiköt 

voivat nostaa edustajakanteita, joten sen 

varmistamiseksi, että kuluttajien yhteiset 
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edut tulevat asianmukaisesti otetuiksi 

huomioon, oikeutettujen yksiköiden olisi 

täytettävä tässä direktiivissä vahvistetut 

vaatimukset. Ne olisi perustettava 

asianmukaisesti siten, että perustamisessa 

noudatetaan jäsenvaltion lakeja. Laissa voi 

olla esimerkiksi vaatimuksia, jotka 

koskevat jäsenten lukumäärää, tai 

yksikön pysyvyyttä. Lisäksi laissa voidaan 

vaatia avoimuutta yksikön rakenteeseen 

liittyvien keskeisten seikkojen, kuten 

yksikön perustamisasiakirjojen, 

johtamisrakenteen, tavoitteiden ja 

työskentelymenetelmien suhteen. 

Oikeutettujen yksiköiden olisi myös oltava 

voittoa tavoittelemattomia, ja niiden 

oikeutetun edun mukaista olisi oltava sen 

varmistaminen, että asiaan liittyvää 

unionin lainsäädäntöä noudatetaan. 

Näitä kriteereitä olisi sovellettava sekä 

etukäteen nimettyihin oikeutettuihin 

yksiköihin että erikseen tiettyä kannetta 

ajamaan perustettuihin oikeutettuihin 

yksiköihin. 

edut tulevat asianmukaisesti otetuiksi 

huomioon, oikeutettujen yksiköiden olisi 

täytettävä tässä direktiivissä vahvistetut 

vaatimukset. Ne olisi perustettava 

asianmukaisesti siten, että perustamisessa 

noudatetaan jäsenvaltion lakeja. Niiden 

olisi oltava rekisteröityjä Euroopan 

unionin jäsenvaltiossa siten, että niiden 

perustamisessa on noudatettu jäsenvaltion 

lakeja. Niiden olisi erityisesti oltava 

voittoa tavoittelemattomia ja niillä olisi 

oltava hallintorakenne, jonka avulla 

varmistetaan, ettei vain voittoa 

tavoittelemattoman yksikön vaatimusten 

täyttämiseksi makseta ylisuuria palkkoja 

tai maksuja tai korvata liiallisia 

toimistokuluja tai muita menoja. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Erityisesti riippumattomat julkiset 

elimet ja kuluttajajärjestöt pyrkivät 

varmistamaan unionin 

kuluttajalainsäädännön noudattamisen, 

joten niillä on hyvät edellytykset toimia 

oikeutettuina yksiköinä. Koska näillä 

toimijoilla on käytössään erityyppisiä 

tietolähteitä, jotka koskevat 

elinkeinonharjoittajien menettelyjä 

kuluttajia kohtaan, ja koska niiden 

toiminnan painopisteet ovat erilaisia, 

jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti 

päättää, minkä tyyppisiä toimenpiteitä 

kukin näistä oikeutetuista yksiköistä voi 

edustajakanteissaan vaatia. 

(11) Erityisesti riippumattomat julkiset 

elimet, kuluttajajärjestöt ja kuluttajia 

neuvovat ryhmät pyrkivät varmistamaan 

unionin kuluttajalainsäädännön 

noudattamisen, joten niillä on hyvät 

edellytykset toimia oikeutettuina 

yksiköinä. Koska näillä toimijoilla on 

käytössään erityyppisiä tietolähteitä, jotka 

koskevat elinkeinonharjoittajien 

menettelyjä kuluttajia kohtaan, ja koska 

niiden toiminnan painopisteet ovat 

erilaisia, jäsenvaltioiden olisi voitava 

vapaasti päättää, minkä tyyppisiä 

toimenpiteitä kukin näistä oikeutetuista 

yksiköistä voi edustajakanteissaan vaatia. 
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Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Oikeutetuilla yksiköillä ei tulisi 

olla rakenteellista tai taloudellista 

suhdetta kolmanteen henkilöön tai 

järjestöön, joka hyötyisi suoraan 

kanteesta tarjoamalla oikeudellista apua 

tai taloudellista tukea. 

 

Tarkistus  8 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Jotta edustajakanteisiin liittyvää 

menettelyä voitaisiin tehostaa, oikeutetuilla 

yksiköillä olisi oltava mahdollisuus hakea 

eri toimenpiteitä yhdellä tai useammalla 

edustajakanteella. Kanteessa olisi voitava 

vaatia muun muassa seuraavia 

toimenpiteitä: väliaikaiset toimenpiteet 

elinkeinonharjoittajan parhaillaan 

noudattaman menettelyn lopettamiseksi tai 

sellaisen menettelyn kieltämiseksi, jota ei 

ole vielä noudatettu mutta jossa on 

vaarana, että kuluttajille aiheutuu vakavaa 

tai peruuttamatonta vahinkoa; toimenpiteet, 

joissa vahvistetaan, että 

elinkeinonharjoittajan menettelyssä on 

kyse lain rikkomisesta, ja joissa tarvittaessa 

lopetetaan menettely tai kielletään se 

vastaisuudessa; sekä toimenpiteet, 

hyvitykset mukaan lukien, rikkomuksien 

jatkuvien vaikutusten poistamiseksi. Jos 

vireille pannaan vain yksi kanne, 

oikeutettujen yksiköiden olisi voitava 

vaatia kaikkia toimenpiteitä yhdellä kertaa 

kanteen vireillepanon hetkellä tai 

vaihtoehtoisesti siten, että ensin haetaan 

(13) Jotta edustajakanteisiin liittyvää 

menettelyä voitaisiin tehostaa, oikeutetuilla 

yksiköillä olisi oltava mahdollisuus hakea 

eri toimenpiteitä yhdellä tai useammalla 

edustajakanteella. Kanteessa olisi voitava 

vaatia muun muassa seuraavia 

toimenpiteitä: väliaikaiset toimenpiteet 

elinkeinonharjoittajan parhaillaan 

noudattaman menettelyn lopettamiseksi tai 

sellaisen menettelyn kieltämiseksi, jota ei 

ole vielä noudatettu mutta jossa on 

vaarana, että kuluttajille aiheutuu vakavaa 

tai peruuttamatonta vahinkoa; toimenpiteet, 

joissa vahvistetaan, että 

elinkeinonharjoittajan menettelyssä on 

kyse lain rikkomisesta, ja joissa tarvittaessa 

lopetetaan menettely tai kielletään se 

vastaisuudessa; Jos vireille pannaan vain 

yksi kanne, oikeutettujen yksiköiden olisi 

voitava vaatia kaikkia toimenpiteitä 

yhdellä kertaa kanteen vireillepanon 

hetkellä. 
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kieltomääräys ja myöhemmin tarvittaessa 

hyvitysmääräys. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Oikeutettujen yksiköiden olisi 

voitava vaatia toimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on poistaa rikkomisen 

jatkuvat vaikutukset. Näiden 

toimenpiteiden olisi oltava 

hyvitysmääräyksiä, joiden mukaan 

elinkeinonharjoittajan on esimerkiksi 

maksettava vahingonkorvausta, korjattava 

tai vaihdettava tavara, alennettava hintaa, 

purettava sopimus tai palautettava 

maksettu kauppahinta. Toimenpiteet olisi 

määrättävä tarpeen mukaan, ja niiden olisi 

oltava kansallisen lainsäädännön mukaisia. 

(16) Oikeutettujen yksiköiden olisi 

voitava vaatia toimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on poistaa rikkomisen 

jatkuvat vaikutukset. Näiden 

toimenpiteiden olisi oltava 

hyvitysmääräyksiä, joiden mukaan 

elinkeinonharjoittajan on esimerkiksi 

maksettava korvausta aineellisesta tai 

aineettomasta vahingosta, korjattava tai 

vaihdettava tavara, otettava se takaisin, 

alennettava hintaa, purettava sopimus tai 

palautettava maksettu kauppahinta. 

Toimenpiteet olisi määrättävä tarpeen 

mukaan, ja niiden olisi oltava kansallisen 

lainsäädännön mukaisia. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Kun kuluttajat, joihin 

elinkeinonharjoittajan sama menettely 

kohdistuu, ovat yksilöitävissä ja heidän 

vahinkonsa ovat tietyn ajanjakson tai 

hankinnan osalta keskenään 

vertailukelpoisia, esimerkiksi 

pitkäkestoisten sopimusten tapauksessa, 

tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

kykenee edustajakannetta käsitellessään 

määrittelemään selkeästi 

kuluttajaryhmän, jota rikkominen koskee. 

Tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

voisi pyytää sääntöjä rikkonutta 

elinkeinonharjoittajaa toimittamaan 

Poistetaan. 
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asiaan liittyviä tietoja, jotka koskevat 

esimerkiksi asiaan liittyvien kuluttajien 

henkilöllisyyttä ja elinkeinonharjoittajan 

noudattaman menettelyn kestoa. Näissä 

tapauksissa jäsenvaltiot voisivat 

tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan 

menettelyn takaamiseksi harkita 

kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 

olisiko kuluttajille annettava 

mahdollisuus hyötyä hyvitysmääräyksestä 

suoraan määräyksen antamisen jälkeen 

ilman että heidän tarvitsisi antaa 

yksilöllistä valtuutusta ennen 

hyvitysmääräyksen antamista. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(21) Arvoltaan vähäisissä asioissa 

useimmat kuluttajat eivät todennäköisesti 

vaadi oikeuksiaan, sillä panostus olisi 

suurempi kuin yksilöllisen kanteen tuotto. 

Jos elinkeinonharjoittajan sama 

menettely kuitenkin kohdistuu moniin 

kuluttajiin, kokonaisvahingot voivat olla 

merkittäviä. Tällaisissa tapauksissa 

tuomioistuin tai viranomainen voi katsoa, 

että varojen jakaminen takaisin 

asianomaisille kuluttajille olisi 

kohtuutonta, esimerkiksi koska se olisi 

liian työlästä tai käytännössä mahdotonta. 

Sen vuoksi edustajakanteen avulla 

hyvityksenä saadut varat palvelisivat 

paremmin kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamista, ja ne olisi ohjattava 

johonkin kuluttaja-asiaa koskevaan 

yleiseen tarkoitukseen, kuten kuluttajien 

oikeusapurahastoon tai 

tiedotuskampanjoiden tai 

kuluttajaliikkeiden tukemiseen. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  12 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 

on poistaa rikkomisen jatkuvat vaikutukset, 

voidaan vaatia ainoastaan sellaisen 

lainvoimaisen päätöksen nojalla, jossa on 

vahvistettu, että tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvaa unionin 

lainsäädäntöä on rikottu ja tällöin 

vahingoitettu kuluttajien yhteisiä etuja. 

Edustajakanteen johdosta annettu 

lainvoimainen kieltomääräys voi olla 

tällainen päätös. Toimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on poistaa rikkomisen 

jatkuvat vaikutukset, voidaan vaatia silloin 

kun tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen lainvoimainen päätös 

liittyy täytäntöönpanon valvontaan, joka 

perustuu kuluttajansuojaa koskevasta 

yhteistyöstä annettuun asetukseen 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

(EU) 2017/239432, annettu 12 päivänä 

joulukuuta 2017, 

kuluttajansuojalainsäädännön 

täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 

viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen 

(EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta). 

(22) Toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 

on poistaa rikkomisen jatkuvat vaikutukset, 

voidaan vaatia ainoastaan sellaisen 

lainvoimaisen päätöksen nojalla, jossa on 

vahvistettu, että tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvaa unionin 

lainsäädäntöä on rikottu ja tällöin 

vahingoitettu kuluttajien yhteisiä etuja. 

Edustajakanteen johdosta annettu 

lainvoimainen kieltomääräys voi olla 

tällainen päätös. Toimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on poistaa rikkomisen 

jatkuvat vaikutukset, voidaan vaatia silloin 

kun tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen lainvoimainen päätös 

liittyy täytäntöönpanon valvontaan, joka 

perustuu kuluttajansuojaa koskevasta 

yhteistyöstä annettuun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 

2017/23941. Jotta menettelyjä ei pitkitetä 

eikä lisätä riskiä, että kuluttajat 

menettävät tapaustaan tukevat todisteet ja 

menettävät kiinnostuksensa tapaukseen, 

kyseisiä toimenpiteitä koskevat toimet on 

käynnistettävä yhtä aikaa 

kieltomääräykseen pyrkivien toimien 

kanssa ja niistä on päätettävä 

samanaikaisesti unionin lainsäädännön 

rikkomisen vahvistavan päätöksen 

kanssa. 

__________________ __________________ 

32 EUVL L 345, 27.12.2017. 32 EUVL L 345, 27.12.2017. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Tällä direktiivillä ei korvata 

jäsenvaltioiden voimassa olevia 

(24) Tällä direktiivillä ei korvata 

jäsenvaltioiden voimassa olevia 
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kollektiivisia hyvitysmekanismeja. 

Direktiivissä annetaan jäsenvaltioille 

mahdollisuus omien oikeudellisten 

perinteidensä pohjalta harkita, olisiko tässä 

direktiivissä tarkoitettu edustajakanne 

otettava osaksi voimassa olevaa tai tulevaa 

kollektiivista hyvitysmekanismia vai 

olisiko se pidettävä näiden mekanismien 

vaihtoehtona. Lopputuloksen olisi 

kuitenkin oltava tämän direktiivin 

sääntöjen mukainen. Oikeutettujen 

yksiköiden olisi oltava täysin avoimia 

rahoituslähteidensä suhteen. Tämä 

koskee toimintaa yleensä mutta myös 

yksittäisiä edustajakanteita, joilla haetaan 

hyvitystä. 

kollektiivisia hyvitysmekanismeja. 

Direktiivissä annetaan jäsenvaltioille 

mahdollisuus omien oikeudellisten 

perinteidensä pohjalta harkita, olisiko tässä 

direktiivissä tarkoitettu edustajakanne 

otettava osaksi voimassa olevaa tai tulevaa 

kollektiivista hyvitysmekanismia vai 

olisiko se pidettävä näiden mekanismien 

vaihtoehtona. Lopputuloksen olisi 

kuitenkin oltava tämän direktiivin 

vähimmäisvaatimusten mukainen. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) Ennen edustajakanteen nostamista 

ja kaikissa kanteen käsittelyvaiheissa olisi 

rohkaistava tuomioistuinten ulkopuolisiin 

kollektiivisiin sovintoratkaisuihin, joissa 

vahinkoa kärsineet kuluttajat saavat 

hyvitystä. 

(26) Ennen edustajakanteen nostamista 

ja kaikissa kanteen käsittelyvaiheissa olisi 

rohkaistava tuomioistuinten ulkopuolisiin 

kollektiivisiin sovintoratkaisuihin, kuten 

sovitteluun, joissa vahinkoa kärsineet 

kuluttajat saavat hyvitystä. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Jäsenvaltiot voivat säätää, että kun 

oikeutettu yksikkö ja elinkeinonharjoittaja 

ovat saavuttaneet sovintoratkaisun 

hyvityksestä kuluttajille, jotka ovat 

kärsineet vahinkoa elinkeinonharjoittajan 

väitetyn lainvastaisen menettelyn vuoksi, 

oikeutettu yksikkö ja elinkeinonharjoittaja 

voivat yhdessä pyytää tuomioistuinta tai 

hallintoviranomaista hyväksymään 

(27) Jäsenvaltiot voivat säätää, että kun 

oikeutettu yksikkö ja elinkeinonharjoittaja 

ovat saavuttaneet sovintoratkaisun 

hyvityksestä kuluttajille, jotka ovat 

kärsineet vahinkoa elinkeinonharjoittajan 

väitetyn lainvastaisen menettelyn vuoksi, 

oikeutettu yksikkö ja elinkeinonharjoittaja 

voivat yhdessä pyytää tuomioistuinta tai 

hallintoviranomaista hyväksymään 
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sovintoratkaisun. Tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tutkittava pyyntö 

ainoastaan, jos muita elinkeinonharjoittajan 

samaa menettelyä koskevia 

edustajakanteita ei ole vireillä. 

Toimivaltaisen tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tällaista 

kollektiivista sovintoratkaisua 

hyväksyessään otettava huomioon kaikkien 

osapuolten, mukaan lukien yksittäisten 

kuluttajien, edut ja oikeudet. Yksittäisille 

kuluttajille on annettava mahdollisuus 

hyväksyä tai hylätä tällaisen 

sovintoratkaisun sitovuus itseään kohtaan. 

sovintoratkaisun. Tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tutkittava pyyntö 

ainoastaan, jos muita elinkeinonharjoittajan 

samaa menettelyä koskevia 

edustajakanteita ei ole vireillä. 

Toimivaltaisen tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tällaista 

kollektiivista sovintoratkaisua 

hyväksyessään otettava huomioon kaikkien 

osapuolten, mukaan lukien yksittäisten 

kuluttajien, edut ja oikeudet. Yksittäisille 

kuluttajille on annettava mahdollisuus 

hyväksyä tai hylätä tällaisen 

sovintoratkaisun sitovuus itseään kohtaan 

ja nostaa asiaa koskeva yksilöllinen 

kanne. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(29) Jotta yksittäisten kuluttajien olisi 

helpompaa saada hyvitystä sellaisen 

vahvistustuomion perusteella, joka 

annetaan edustajakanteen yhteydessä 

elinkeinonharjoittajan 

hyvitysvelvollisuudesta suhteessa 

rikkomisen vuoksi vahinkoa kärsineisiin 

kuluttajiin, vahvistustuomion antaneella 

tuomioistuimella tai 

hallintoviranomaisella olisi oltava 

valtuudet kehottaa oikeutettua yksikköä ja 

elinkeinonharjoittajaa pyrkimään 

kollektiiviseen sovintoon. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  17 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Jotta edustajakanne voisi menestyä, 

on varmistettava, että kuluttajat tietävät 

(31) Jotta edustajakanne voisi menestyä, 

on varmistettava, että kuluttajat tietävät 
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siitä. Kuluttajille olisi tiedotettava vireillä 

olevasta edustajakanteesta, heille olisi 

kerrottava, että elinkeinonharjoittajan 

menettelyä on pidetty lain rikkomisena, ja 

heille olisi annettava tieto siitä, mitä 

oikeuksia heillä on sen jälkeen kun 

rikkominen on vahvistettu ja mitä heidän 

on myöhemmin tehtävä erityisesti 

hyvityksen saamiseksi. Kun tieto 

rikkomisesta leviää, 

elinkeinonharjoittajan maine joutuu 

vaaraan. Tämä on tärkeä tekijä, joka voi 

estää elinkeinonharjoittajia rikkomasta 

kuluttajien oikeuksia. 

siitä. Kuluttajille olisi tiedotettava vireillä 

olevasta edustajakanteesta, heille olisi 

kerrottava, että elinkeinonharjoittajan 

menettelyä on pidetty lain rikkomisena, ja 

heille olisi annettava tieto siitä, mitä 

oikeuksia heillä on sen jälkeen kun 

rikkominen on vahvistettu ja mitä heidän 

on myöhemmin tehtävä erityisesti 

hyvityksen saamiseksi. 

Syyttömyysolettama ja tiedon leviäminen 

mahdollisesta rikkomisesta ja sen 

aiheuttama vaara elinkeinonharjoittajan 

maineelle olisi otettava huomioon. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Jotta tiedotuksella olisi vaikutusta, 

tietoa on annettava riittävästi ja oikeassa 

suhteessa tapauksen olosuhteisiin. Sääntöjä 

rikkoneen elinkeinonharjoittajan olisi 

tiedotettava asianmukaisesti kaikille asiaan 

liittyville kuluttajille lainvoimaisista 

kielto- ja hyvitysmääräyksistä, joita 

edustajakanteen yhteydessä on annettu, 

sekä sovintoratkaisuista, jotka tuomioistuin 

tai hallintoviranomainen on hyväksynyt. 

Tällaiset tiedot voidaan antaa esimerkiksi 

elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, 

sosiaalisessa mediassa, verkossa toimivilla 

markkinapaikoilla tai suosituissa 

sanomalehdissä, pelkästään sähköisesti 

levitettävät mukaan lukien. Jos 

mahdollista, tiedot olisi annettava 

kuluttajille henkilökohtaisesti joko 

sähköpostiviestillä tai paperimuotoisella 

kirjeellä. Vammaisille nämä tiedot olisi 

pyydettäessä annettava esteettömässä 

muodossa. 

(32) Jotta tiedotuksella olisi vaikutusta, 

tietoa on annettava riittävästi ja oikeassa 

suhteessa tapauksen olosuhteisiin. Sääntöjä 

rikkoneen elinkeinonharjoittajan olisi 

tiedotettava asianmukaisesti kaikille asiaan 

liittyville yksilöille sekä suurelle yleisölle 

lainvoimaisista kielto- ja 

hyvitysmääräyksistä, joita edustajakanteen 

yhteydessä on annettu, sekä 

sovintoratkaisuista, jotka tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen on hyväksynyt. 

Tällaiset tiedot voidaan antaa esimerkiksi 

elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, 

sosiaalisessa mediassa, verkossa toimivilla 

markkinapaikoilla tai suosituissa 

sanomalehdissä, pelkästään sähköisesti 

levitettävät mukaan lukien. Jos 

mahdollista, tiedot olisi annettava yksilöille 

henkilökohtaisesti joko sähköpostiviestillä 

tai paperimuotoisella kirjeellä. 

Vammaisille nämä tiedot olisi pyydettäessä 

annettava esteettömässä muodossa. 

 

Tarkistus  19 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Kun tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen on lainvoimaisella 

päätöksellä, esimerkiksi tämän direktiivin 

mukaisessa lainvoimaisessa 

kieltomääräyksessä, todennut, että 

rikkominen on tapahtunut, tätä 

johtopäätöstä, siltä osin kuin on kyse 

rikkomisen luonteesta sekä lainvoimaisessa 

päätöksessä vahvistetusta rikkomisen 

aineellisesta, henkilöllisestä, ajallisesta ja 

alueellisesta ulottuvuudesta, ei pitäisi ottaa 

uudelleen oikeudenkäynnin kohteeksi 

käsiteltäessä myöhemmin kannetta, joka 

koskee saman elinkeinonharjoittajan samaa 

rikkomista. Noudattamalla tätä periaatetta 

vahvistetaan oikeusvarmuutta, vältetään 

epäjohdonmukaisuutta unionin oikeuden 

soveltamisessa sekä lisätään 

edustajakanteiden ja niiden jatkotoimina 

esitettävien mahdollisten 

hyvitysvaatimusten vaikuttavuutta ja 

menettelyllistä tehokkuutta. Kun kanne, 

jossa vaaditaan rikkomisen jatkuvien 

vaikutusten poistamista, mukaan lukien 

hyvitystä, on nostettu muussa 

jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikkominen 

on lainvoimaisella päätöksellä todettu, 

tämän päätöksen olisi muodostettava 

kumottavissa oleva olettama siitä, että 

rikkominen on tapahtunut. 

(33) Kun tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen on lainvoimaisella 

päätöksellä, esimerkiksi tämän direktiivin 

mukaisessa lainvoimaisessa 

kieltomääräyksessä, todennut, että 

rikkominen on tapahtunut, tätä 

johtopäätöstä, siltä osin kuin on kyse 

rikkomisen luonteesta sekä lainvoimaisessa 

päätöksessä vahvistetusta rikkomisen 

aineellisesta, henkilöllisestä, ajallisesta ja 

alueellisesta ulottuvuudesta, ei pitäisi ottaa 

uudelleen oikeudenkäynnin kohteeksi 

käsiteltäessä myöhemmin kannetta, joka 

koskee saman elinkeinonharjoittajan samaa 

rikkomista. Noudattamalla tätä periaatetta 

vahvistetaan oikeusvarmuutta, vältetään 

epäjohdonmukaisuutta unionin oikeuden 

soveltamisessa sekä lisätään 

edustajakanteiden ja niiden jatkotoimina 

esitettävien mahdollisten 

hyvitysvaatimusten vaikuttavuutta ja 

menettelyllistä tehokkuutta. Kun kanne, 

jossa vaaditaan rikkomisen jatkuvien 

vaikutusten poistamista, mukaan lukien 

hyvitystä, on nostettu muussa 

jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikkominen 

on lainvoimaisella päätöksellä todettu, 

tämän päätöksen olisi muodostettava 

vähintään kumottavissa oleva olettama 

siitä, että rikkominen on tapahtunut. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (34 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että yksilöillä on mahdollisuus hakea 

oman hyvityskanteensa keskeyttämistä 

siihen saakka, kunnes vastaavasta 

edustajakanteesta annetaan 
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lainvoimainen päätös. 

 

Tarkistus  21 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

säännöt, joiden nojalla oikeutetut yksiköt 

voivat nostaa edustajakanteita kuluttajien 

yhteisten etujen suojaamiseksi ja joiden 

avulla samalla varmistetaan asianmukaiset 

takeet perusteettomien oikeudenkäyntien 

välttämiseksi. 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

säännöt, joiden nojalla oikeutetut yksiköt 

voivat nostaa edustajakanteita kuluttajien 

yhteisten etujen suojaamiseksi, jolloin 

saavutetaan kuluttajansuojan korkea taso 

ja erityisesti oikeussuojan saatavuus, ja 

joiden avulla samalla varmistetaan EU:n ja 

jäsenvaltioiden tasolla ja niiden 

johdonmukaisessa EU:n laajuisessa 

soveltamisessa asianmukaiset takeet 

perusteettomien oikeudenkäyntien 

välttämiseksi. 

 

Tarkistus  22 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tällä direktiivillä ei estetä 

jäsenvaltioita antamasta tai pitämästä 

voimassa säännöksiä, joilla annetaan 

oikeutetuille yksiköille tai kenelle tahansa 

muulle henkilölle, jota asia koskee, muita 

menettelyllisiä välineitä siinä 

tarkoituksessa, että nämä voivat nostaa 

kanteita kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamiseksi kansallisella tasolla. 

2. Tällä direktiivillä pyritään 

vähimmäistason yhdenmukaistamiseen 

eikä sillä sen vuoksi estetä jäsenvaltioita 

antamasta tai pitämästä voimassa 

säännöksiä, joilla varmistetaan korkeampi 

kuluttajansuoja ja joilla annetaan 

oikeutetuille yksiköille tai kenelle tahansa 

muulle henkilölle, jota asia koskee, tässä 

direktiivissä tarkoitettujen välineiden 

lisäksi muita menettelyllisiä välineitä siinä 

tarkoituksessa, että nämä voivat nostaa 

kanteita kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamiseksi kansallisella tasolla. 

 

Tarkistus  23 
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Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tällä direktiivillä ei estetä 

jäsenvaltioita antamasta tai pitämästä 

voimassa muita kuluttajansuojan aloja 

kuin niitä, joihin tätä direktiiviä 

sovelletaan. 

 

Tarkistus  24 

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Komissiolle siirretään valta antaa 

17 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä liitteen I muuttamiseksi siten, 

että siihen lisätään unionin 

lainsäädännön säännöksiä, joihin 2 

artiklan 1 kohdassa viitataan. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, 

joka toimii muussa kuin elinkeino- tai 

ammattitoimintaansa kuuluvassa 

tarkoituksessa; 

1) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, 

joka toimii pääasiassa muussa kuin 

elinkeino- tai ammattitoimintaansa 

kuuluvassa tarkoituksessa; 

 

Tarkistus  26 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) ’kuluttajien yhteisillä eduilla’ 3) ’kuluttajien yhteisillä eduilla’ 

useiden kuluttajien tai asetuksessa (EU) 
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useiden kuluttajien etuja; 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 

määriteltyjen rekisteröityjen etuja; 

 

Tarkistus  27 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksikkö 

oikeutetuksi yksiköksi, jos se täyttää 

seuraavat vaatimukset: 

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksikkö 

oikeutetuksi yksiköksi vain, jos se täyttää 

seuraavat vaatimukset: 

 

Tarkistus  28 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) se on asianmukaisesti perustettu 

jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; 

a) se on asianmukaisesti perustettu ja 

rekisteröity jäsenvaltion lainsäädännön 

mukaisesti; 

 

Tarkistus  29 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sen oikeutetun edun mukaista on 

varmistaa, että tämän direktiivin kattaman 

unionin lainsäädännön säännöksiä 

noudatetaan; 

b) sen perussääntö tai muu 

merkityksellinen hallinnollinen asiakirja 

osoittaa sen oikeutetun edun, jonka 

mukaista on varmistaa, että tämän 

direktiivin kattaman unionin lainsäädännön 

säännöksiä noudatetaan; 

 

Tarkistus  30 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) se on voittoa tavoittelematon. c) se on voittoa tavoittelematon ja 

sillä on hallintorakenne, jonka avulla 

varmistetaan voittoa tavoittelemattoman 

vaatimuksen täyttyminen; 

 

Tarkistus  31 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) se on kaikkina ajankohtina täysin 

avoin toimintansa rahoituksen lähteen 

osalta yleisesti sekä kanteen tukemiseen 

käyttämiensä varojen osalta. 

 

Tarkistus  32 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) sillä on käytössä asianmukaiset 

menettelyt eturistiriitojen havaitsemiseksi, 

ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi; 

 

Tarkistus  33 

 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c c) sillä on käytössä asianmukainen 

viestintäpolitiikka, jonka avulla se 

tiedottaa kuluttajille yleisesti 

kustannuksista ja riskeistä, joita sen 

kollektiivisista toimista voi aiheutua; 
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Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c d alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c d) sillä ei ole rakenteellista tai 

taloudellista suhdetta kolmanteen 

henkilöön tai järjestöön, joka hyötyisi 

suoraan kanteesta tarjoamalla 

oikeudellista apua tai taloudellista tukea. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että erityisesti kuluttajajärjestöt ja 

riippumattomat julkiset elimet voidaan 

hyväksyä oikeutetun yksikön asemaan. 

Jäsenvaltiot voivat nimetä oikeutetuiksi 

yksiköiksi kuluttajajärjestöjä, jotka 

edustavat jäseniä useammasta kuin yhdestä 

jäsenvaltiosta. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että erityisesti kuluttajajärjestöt ja 

tarvittaessa riippumattomat julkiset elimet 

voidaan hyväksyä oikeutetun yksikön 

asemaan. Jäsenvaltiot voivat nimetä 

oikeutetuiksi yksiköiksi kuluttajajärjestöjä, 

jotka edustavat jäseniä useammasta kuin 

yhdestä jäsenvaltiosta. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että oikeutettu yksikkö voi nostaa 

edustajakanteen kansallisessa 

tuomioistuimessa tai 

hallintoviranomaisessa, jos oikeutetun 

yksikön pääasiallisten tavoitteiden ja 

niiden unionin lainsäädännössä 

myönnettyjen oikeuksien välillä, joita 

väitetty rikkominen ja nostettava 

edustajakanne koskevat, on suora yhteys. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että oikeutettu yksikkö voi nostaa 

1 artiklassa tarkoitetun edustajakanteen 

kansallisessa tuomioistuimessa tai 

hallintoviranomaisessa. 
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Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että oikeutetut yksiköt voivat nostaa 

edustajakanteita sellaisten toimenpiteiden 

vaatimiseksi, joilla poistetaan rikkomisen 

jatkuvat vaikutukset. Näitä toimenpiteitä 

koskevan vaatimuksen perustana on oltava 

lainvoimainen päätös, kuten 2 kohdan b 

alakohdassa tarkoitettu lainvoimainen 

kieltomääräys, jossa todetaan, että 

elinkeinonharjoittajan menettely rikkoo 

liitteessä I mainittua unionin lainsäädäntöä 

ja vahingoittaa kuluttajien yhteisiä etuja. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että oikeutetut yksiköt voivat nostaa 

edustajakanteita sellaisten toimenpiteiden 

vaatimiseksi, joilla poistetaan rikkomisen 

jatkuvat vaikutukset. Näitä toimenpiteitä 

koskevan vaatimuksen perustana on oltava 

lainvoimainen päätös, kuten 2 kohdan b 

alakohdassa tarkoitettu lainvoimainen 

kieltomääräys, jossa todetaan, että 

elinkeinonharjoittajan menettely rikkoo 

liitteessä I mainittua unionin lainsäädäntöä 

ja vahingoittaa kuluttajien yhteisiä etuja. 

Vaikka näitä edustajakanteita koskeva 

päätös voidaan tehdä vasta, kun on 

virallisesti vahvistettu, että käytäntö 

rikkoo unionin lainsäädäntöä, toimet 

voidaan kuitenkin käynnistää samaan 

aikaan 2 kohdassa tarkoitettujen 

kieltomääräyksiä koskevien toimien 

kanssa tai osana yhtä edustajakannetta 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 

jotta ei pitkitetä menettelyjä. 

 

Tarkistus  38 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Rajoittamatta 4 artiklan 4 kohdan 

soveltamista jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että oikeutetut yksiköt 

voivat vaatia samalla edustajakanteella 

sekä toimenpiteitä, joilla poistetaan 

rikkomisen jatkuvat vaikutukset, että 2 

kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  39 
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Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että ’häviäjä maksaa’ -periaatetta 

sovelletaan kaikentyyppisiin 

edustajakanteisiin. 

Perustelu 

Komission vuoden 2013 suosituksessa esitetään, että häviävä osapuoli joutuu korvaamaan 

voittavalle osapuolelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. 

 

Tarkistus  40 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sovellettaessa 5 artiklan 3 kohtaa 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

oikeutetut yksiköt voivat panna vireille 

edustajakanteita sellaisten 

hyvitysmääräysten saamiseksi, joissa 

elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 

tapauksen mukaan esimerkiksi maksamaan 

vahingonkorvausta, korjaamaan tai 

vaihtamaan tavara, alentamaan hintaa, 

purkamaan sopimus tai palauttamaan 

maksettu hinta. Jäsenvaltio voi edellyttää, 

että yksittäisiltä kuluttajilta, joita 

rikkominen koskee, saadaan valtuutukset 

ennen vahvistustuomion tai 

hyvitysmääräyksen antamista. 

Sovellettaessa 5 artiklan 3 kohtaa 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

oikeutetut yksiköt voivat panna vireille 

edustajakanteita sellaisten taloudellista tai 

muuta kuin taloudellista vahinkoa 

koskevan hyvitysmääräysten saamiseksi, 

joissa elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 

tapauksen mukaan esimerkiksi maksamaan 

vahingonkorvausta, korjaamaan tai 

vaihtamaan tavara, ottamaan se takaisin, 

alentamaan hintaa, purkamaan sopimus tai 

palauttamaan maksettu hinta. Lisäksi 

jäsenvaltiot voivat varmistaa, että täysin 

poikkeuksellisissa asianmukaisesti 

perustelluissa tapauksissa oikeutetut 

yksiköt voivat antaa vahvistustuomion 

hyvitysmääräyksen sijasta. 

 Jäsenvaltio voi edellyttää, että yksittäisiltä 

kuluttajilta, joita rikkominen koskee, 

saadaan valtuutukset ennen 

vahvistustuomion tai hyvitysmääräyksen 

antamista, myös tarvittaessa haettavien 

oikeussuojakeinojen tyypistä. Muut 

vahinkoa kärsineet kuluttajat, myös 

sellaiset, jotka eivät tavallisesti oleskele 

valtiossa, jossa kanne nostetaan, voivat 
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osallistua edustajakanteeseen 

vahvistustuomion tai hyvitysmääräyksen 

saamiseksi.  

 

Tarkistus  41 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Edustajakanteesta seuraava hyvitys on 

tavallisesti osoitettava vahinkoa 

kärsineille kuluttajille. 

 

Tarkistus  42 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, jäsenvaltiot voivat 

perustelluissa tapauksissa, joissa 

kuluttajien kärsimän yksilöllisen 

vahingon luonteen vuoksi on 

monimutkaista selvittää yksilöllisen 

hyvityksen määrää, antaa 

tuomioistuimelle tai 

hallintoviranomaiselle valtuudet päättää, 

että hyvitysmääräyksen sijaan annetaan 

vahvistustuomio, joka koskee 

elinkeinonharjoittajan vastuuta suhteessa 

liitteessä I tarkoitetun unionin 

lainsäädännön rikkomisen vuoksi 

vahinkoa kärsineisiin kuluttajiin. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  43 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 3 kohta 



 

PE628.647v02-00 78/123 RR\1171701FI.docx 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 

seuraavissa tapauksissa: 

Poistetaan. 

a) kuluttajat, joita rikkominen 

koskee, ovat tunnistettavissa, ja heidän 

vahinkonsa, jotka ovat aiheutuneet 

samasta tiettyyn ajanjaksoon tai 

hankintaan liittyvästä 

elinkeinonharjoittajan menettelystä, ovat 

keskenään vertailukelpoisia. Tällaisissa 

tapauksissa kanteen nostamisen 

edellytykseksi ei saa asettaa sitä, että 

yksittäisiltä kuluttajilta, joita kanne 

koskee, saadaan valtuutus. Hyvitys on 

kohdistettava kuluttajille, joita kanne 

koskee; 

 

b) kuluttajat ovat kärsineet vähäisen 

vahingon, ja olisi kohtuutonta jakaa 

hyvitys heille. Tällaisissa tapauksissa 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

vahinkoa kärsineiden yksittäisten 

kuluttajien valtuutusta ei edellytetä. 

Hyvitys on kohdistettava johonkin 

yleiseen tarkoitukseen, joka palvelee 

kuluttajien yhteisiä etuja. 

 

 

Tarkistus  44 

 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Sillä, että lainvoimaisen päätöksen 

nojalla on saatu hyvitystä 1, 2 ja 3 kohdan 

mukaisesti, ei ole vaikutusta muihin 

unionin tai kansallisen lainsäädännön 

mukaisiin oikeuksiin, joiden nojalla 

vahinkoa kärsinyt kuluttaja voi saada 

hyvitystä. 

4. Sillä, että lainvoimaisen päätöksen 

nojalla on saatu hyvitystä 1 kohdan 

mukaisesti, ei ole vaikutusta muihin 

unionin tai kansallisen lainsäädännön 

mukaisiin oikeuksiin, joiden nojalla 

vahinkoa kärsinyt kuluttaja voi saada 

hyvitystä. 
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Tarkistus  45 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Oikeutetun yksikön, joka vaatii 6 

artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 

hyvitysmääräystä, on ilmoitettava kanteen 

käsittelyn varhaisessa vaiheessa, mikä on 

niiden varojen alkuperä, joilla se rahoittaa 

toimintansa yleisesti, sekä niiden varojen 

alkuperä, joilla se rahoittaa kyseisen 

kanteen ajamisen. Oikeutetun yksikön on 

osoitettava, että sillä on riittävät 

taloudelliset voimavarat, joiden avulla se 
voi ajaa kanteessa tarkoitettujen 

kuluttajien etuja sekä vastata sen 

maksettavaksi tulevista kuluista, jos 

kanne hylätään. 

1. Oikeutetun yksikön, joka vaatii 

6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 

hyvitysmääräystä, on ilmoitettava 

yksityiskohtaisesti kanteen tutkittavaksi 

ottamista koskevassa vaiheessa, mikä on 

niiden varojen alkuperä, joilla se rahoittaa 

toimintansa yleisesti, sekä niiden varojen 

alkuperä, joilla se rahoittaa kyseisen 

kanteen ajamisen. Tämä voi kattaa 

vakuuden tai korvauksen kolmannelta 

osapuolelta, johon myös sovelletaan 

tämän artiklan 2 ja 3 kohtaa. 

 

Tarkistus  46 

 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Häviävän osapuolen on korvattava 

aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön 

edellytyksin. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tapauksissa, joissa edustajakannetta 

rahoittaa kolmas osapuoli, tämä kolmas 

osapuoli ei saa 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tapauksissa, joissa edustajakannetta 

rahoittaa kolmas osapuoli, varojen 

alkuperää koskeva avoimuus 

varmistetaan ja että tämä kolmas osapuoli 
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ei saa 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vaikuttaa oikeutetun yksikön 

päätöksiin, jotka koskevat 

edustajakannetta, sovintoratkaisut mukaan 

lukien; 

a) vaikuttaa oikeutetun yksikön 

päätöksiin edustajakanteen aikana, 

sovintoratkaisut mukaan lukien; 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) saada mitään välitöntä tai välillistä 

taloudellista etua 

oikeudenkäyntimenettelystä tai sen 

ratkaisusta; 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuimilla ja 

hallintoviranomaisilla on valtuudet 

arvioida 2 kohdassa tarkoitettuja 

olosuhteita ja arviointinsa perusteella 

edellyttää oikeutetulta yksiköltä 

kieltäytymistä kyseisestä rahoituksesta 

sekä tarvittaessa todeta oikeutetun yksikön 

kanneoikeuden puuttuminen kyseisessä 

edustajakanteessa. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuimet ja 

hallintoviranomaiset arvioivat 2 kohdassa 

tarkoitettuja olosuhteita ja arviointinsa 

perusteella edellyttävät oikeutetulta 

yksiköltä kieltäytymistä kyseisestä 

rahoituksesta sekä tarvittaessa toteavat 

oikeutetun yksikön kanneoikeuden 

puuttumisen kyseisessä edustajakanteessa. 
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Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Yksittäisille kuluttajille on 

annettava mahdollisuus hyväksyä tai hylätä 

1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

sovintoratkaisujen sitovuus itseään 

kohtaan. Sillä, että 4 kohdassa tarkoitetun 

hyväksytyn sovintoratkaisun nojalla on 

saatu hyvitystä, ei ole vaikutusta muihin 

unionin tai kansallisen lainsäädännön 

mukaisiin oikeuksiin, joiden nojalla 

vahinkoa kärsinyt kuluttaja voi saada 

hyvitystä. 

6. Yksittäisille kuluttajille on 

annettava mahdollisuus hyväksyä tai hylätä 

1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

sovintoratkaisujen sitovuus itseään kohtaan 

ja nostaa asiaa koskeva yksilöllinen 

kanne. Sillä, että 4 kohdassa tarkoitetun 

hyväksytyn sovintoratkaisun nojalla on 

saatu hyvitystä, ei ole vaikutusta muihin 

unionin tai kansallisen lainsäädännön 

mukaisiin oikeuksiin, joiden nojalla 

vahinkoa kärsinyt kuluttaja voi saada 

hyvitystä. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

vaatii sääntöjä rikkonutta 

elinkeinonharjoittajaa antamaan 

rikkomisen kohteeksi joutuneille 

kuluttajille tietyssä määräajassa omalla 

kustannuksellaan tiedon lainvoimaisista 

päätöksistä, joissa on määrätty 5 ja 6 

artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sekä 8 

artiklassa tarkoitetuista hyväksytyistä 

sovintoratkaisuista tapauksen olosuhteisiin 

soveltuvalla välineellä, esimerkiksi 

tarvittaessa antamalla tiedon 

henkilökohtaisesti jokaiselle kuluttajalle, 

jota asia koskee. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

vaatii sääntöjä rikkonutta 

elinkeinonharjoittajaa antamaan 

rikkomisen kohteeksi joutuneille, 

erityisesti kuluttajille ja työntekijöille sekä 

suurelle yleisölle tietyssä määräajassa 

omalla kustannuksellaan tiedon 

lainvoimaisista päätöksistä, joissa on 

määrätty 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja 

toimenpiteitä, sekä 8 artiklassa 

tarkoitetuista hyväksytyistä 

sovintoratkaisuista tapauksen olosuhteisiin 

soveltuvalla välineellä, esimerkiksi 

tarvittaessa antamalla tiedon 

henkilökohtaisesti jokaiselle yksilölle, jota 

asia koskee. Sääntöjä rikkoneen 

elinkeinonharjoittajan ilmoituskanavien 

lisäksi nämä tiedot voidaan antaa myös 

asiaankuuluvien viranomaisten 

ilmoituskanavien tai nimettyjen 



 

PE628.647v02-00 82/123 RR\1171701FI.docx 

FI 

oikeutettujen yksiköiden ilmoituskanavien 

kautta, ja joka tapauksessa niin, että 

kustannuksista vastaa sääntöjä rikkonut 

elinkeinonharjoittaja. 

Perustelu 

Vahinkoa kärsinyt osapuoli ei kenties pidä sääntöjä rikkoneen osapuolen ilmoituskanavia 

luottamuksen arvoisina. Näin ollen on suotavaa, että kuluttaja saa tietoa luotettavina 

pidettyjen ilmoituskanavien kautta. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 

tietoihin on sisällytettävä helppotajuisella 

kielellä laadittu selostus, joka koskee 

edustajakanteen kohdetta, kanteen 

oikeudellisia seurauksia sekä tarvittaessa 

kanteessa tarkoitetuilta kuluttajilta 

edellytettäviä jatkotoimia. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 

tietoihin on sisällytettävä helppotajuisella 

kielellä laadittu selostus, joka koskee 

edustajakanteen kohdetta, kanteen 

oikeudellisia seurauksia sekä tarvittaessa 

kanteessa tarkoitetuilta kuluttajilta 

edellytettäviä jatkotoimia. Tietoja koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt ja niitä koskeva 

aikataulu on suunniteltava yhdessä 

tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen 

kanssa. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 1 kohdassa tarkoitettu lainvoimainen 

päätös, joka on annettu toisessa 

jäsenvaltiossa, katsotaan jäsenvaltioiden 

tuomioistuimissa tai hallintoviranomaisissa 

kumottavissa olevaksi olettamukseksi siitä, 

että rikkominen on tapahtunut. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 1 kohdassa tarkoitettu lainvoimainen 

päätös, joka on annettu toisessa 

jäsenvaltiossa, katsotaan jäsenvaltioiden 

tuomioistuimissa tai hallintoviranomaisissa 

vähintään kumottavissa olevaksi 

olettamukseksi siitä, että rikkominen on 

tapahtunut. 
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Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 

kuluttajan kanneoikeuteen hyvitysasiassa 

sovelletaan unionin tai kansallisen 

lainsäädännön mukaan vanhentumisaikaa, 

tällaisen vanhentumisajan kuluminen 

lykkääntyy tai keskeytyy, kun 5 ja 6 

artiklassa tarkoitettu edustajakanne 

nostetaan. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 

että jos kuluttajan kanneoikeuteen 

hyvitysasiassa sovelletaan unionin tai 

kansallisen lainsäädännön mukaan 

vanhentumisaikaa, tällaisen 

vanhentumisajan kuluminen lykkääntyy tai 

keskeytyy, kun 5 ja 6 artiklassa tarkoitettu 

edustajakanne nostetaan. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 

oikeutettu yksikkö on esittänyt 

kohtuullisesti saatavissa olevat, 

edustajakannetta tukevat tosiseikat ja 

todisteet sekä viitannut vastaajan hallussa 

oleviin lisätodisteisiin, tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen voi oikeutetun 

yksikön pyynnöstä kansallisten 

menettelysääntöjen mukaisesti ja ottaen 

huomioon unionin ja kansalliset 

salassapitosäännöt määrätä vastaajan 

esittämään tällaiset lisätodisteet. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 

oikeutettu yksikkö on esittänyt 

kohtuullisesti saatavissa olevat, 

edustajakannetta tukevat tosiseikat ja 

todisteet sekä viitannut vastaajan hallussa 

oleviin lisätodisteisiin, tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen voi oikeutetun 

yksikön pyynnöstä määrätä vastaajan 

esittämään tällaiset lisätodisteet. Tällaisen 

päätöksen on perustuttava tietojen 

esittämisen tarpeen, ulottuvuuden ja 

oikeasuhteisuuden arviointiin kansallisten 

menettelysääntöjen mukaisesti ja ottaen 

huomioon unionin ja kansalliset 

salassapitosäännöt. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että edustajakanteisiin 

liittyvät oikeudenkäyntikulut eivät 

muodosta taloudellista estettä, jonka vuoksi 

oikeutetut yksiköt eivät tosiasiassa 

käyttäisi oikeuttaan vaatia 5 ja 6 artiklassa 

tarkoitettuja toimenpiteitä; tässä 

tarkoituksessa voitaisiin esimerkiksi 

alentaa tuomioistuinten ja 

hallintoviranomaisten palkkioita, tarjota 

oikeutetuille yksiköille mahdollisuus saada 

tarvittaessa oikeusapua tai myöntää niille 

tätä varten julkista rahoitusta. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että edustajakanteisiin 

liittyvät oikeudenkäyntikulut eivät 

muodosta taloudellista estettä, jonka vuoksi 

oikeutetut yksiköt eivät tosiasiassa 

käyttäisi oikeuttaan vaatia 5 ja 6 artiklassa 

tarkoitettuja toimenpiteitä; tässä 

tarkoituksessa voitaisiin erityisesti alentaa 

tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten 

palkkioita, tarjota oikeutetuille yksiköille 

mahdollisuus saada tarvittaessa oikeusapua 

tai myöntää niille tätä varten julkista 

rahoitusta. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että tapauksissa, joissa 

oikeutettujen yksiköiden on ilmoitettava 

vireillä olevasta edustajakanteesta 

asianomaisille kuluttajille, ilmoittamisesta 

aiheutuvat kulut voidaan periä takaisin 

elinkeinonharjoittajalta, jos kanne 

hyväksytään. 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kollektiivisen 

hyvityskanteen häviävä osapuoli korvaa 

voittavalle osapuolelle aiheutuneet 

oikeudenkäyntikulut sovellettavan 

kansallisen lainsäädännön edellytyksin. 
Tapauksissa, joissa oikeutettujen 

yksiköiden on ilmoitettava vireillä olevasta 

edustajakanteesta asianomaisille 

kuluttajille, ilmoittamisesta aiheutuvat 

kulut voidaan periä takaisin 

elinkeinonharjoittajalta, jos kanne 

hyväksytään. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että jokainen oikeutettu 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että jokainen oikeutettu 
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yksikkö, joka on etukäteen nimetty yhdessä 

jäsenvaltiossa 4 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti, voi nostaa kanteita toisen 

jäsenvaltion tuomioistuimessa tai 

hallintoviranomaisessa toimitettuaan 

nähtäväksi 4 artiklassa tarkoitetun 

julkisesti saatavilla olevan luettelon. 

Tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten 

on hyväksyttävä tämä luettelo todisteeksi 

oikeutetun yksikön kanneoikeudesta, mikä 

ei kuitenkaan rajoita niiden oikeutta 

tutkia, onko oikeutetulla yksiköllä 

tarkoituksensa nojalla perusteet nostaa 

kanne kyseisessä tapauksessa. 

yksikkö, joka on etukäteen nimetty yhdessä 

jäsenvaltiossa 4 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti, voi nostaa kanteita toisen 

jäsenvaltion tuomioistuimessa tai 

hallintoviranomaisessa toimitettuaan 

nähtäväksi 4 artiklassa tarkoitetun 

julkisesti saatavilla olevan luettelon. 

Tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten 

on hyväksyttävä tämä luettelo todisteeksi 

oikeutetun yksikön kanneoikeudesta. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

16 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 16 a artikla 

 Rajat ylittävien kieltokanteiden 

mahdollisuutta koskevan näkyvyyden 

lisäämiseksi jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että asiasta vastaavat 

kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 

perustavat rekisterin niistä laittomista 

toimista, joista on nostettu kieltokanteita, 

tarjotakseen perustan parhaille 

käytännöille ja tietoja muiden 

jäsenvaltioiden viranomaisille. 

 

Tarkistus  61 

 

Ehdotus direktiiviksi 

17 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
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artiklassa säädetyt edellytykset. 

 2. Siirretään komissiolle [tämän 

direktiivin voimaantulopäivästä] viideksi 

vuodeksi 2 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan 

siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 2 artiklassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

 4. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 5. Edellä olevan 2 artiklan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun säädös on annettu 

tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä 

tai jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella 

kuukaudella. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Viimeistään vuoden kuluttua 

direktiivin voimaantulosta komissio 

arvioi, tarjoavatko lento- ja 

rautatiematkustajien oikeuksia koskevat 

säännöt kuluttajansuojan, joka vastaa 

tasoltaan tässä direktiivissä säädettyä 

suojaa. Jos direktiivin mukainen suoja 

toteutuu, komissio tekee asianmukaiset 

ehdotukset, joihin voi kuulua muun 

muassa se, että säädökset, joita 

tarkoitetaan liitteessä I olevissa 10 ja 15 

kohdassa, poistetaan direktiivin 

soveltamisalasta, joka on määritelty 

direktiivin 2 artiklassa. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (59 a) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/104/EU, 

annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, 

tietyistä säännöistä, joita sovelletaan 

jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin 

kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen 

johdosta kansallisen lainsäädännön 

nojalla nostettuihin 

vahingonkorvauskanteisiin (ETA:n 

kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL 

L 349, 5.12.2014, s. 1). 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (59 b) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus [...] yksityiselämän 

kunnioittamisesta ja henkilötietojen 
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suojasta sähköisessä viestinnässä ja 

direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta 

(sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus). 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 c) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 

3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä 

tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 

15.1.2002, s. 4). 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 d kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (59 d) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi […], 

eurooppalaisesta sähköisen viestinnän 

säännöstöstä (uudelleenlaadittu). 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 e kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 e) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 

26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä 

jännitealueella toimivien sähkölaitteiden 

asettamista saataville markkinoilla 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 

29.3.2014, s. 357). 
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Tarkistus  68 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 f kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 f) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 

17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja 

direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 

(EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24). 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 g kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 g) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 

9 päivänä maaliskuuta 2016, 

henkilönsuojaimista ja neuvoston 

direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta 

(EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51). 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 h kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 h) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, 

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, 

rakennustuotteiden kaupan pitämistä 

koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta 

ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY 

kumoamisesta (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 

5). 
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Tarkistus  71 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 i kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 i) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/33/EU, annettu 

26 päivänä helmikuuta 2014, hissejä ja 

hissien turvakomponentteja koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 

29.3.2014, s. 251). 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 j kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 j) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/31/EU, annettu 

26 päivänä helmikuuta 2014, muiden 

kuin automaattisten vaakojen asettamista 

saataville markkinoilla koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 

29.3.2014, s. 107). 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 k kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 k) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2013/29/EU, annettu 

12 päivänä kesäkuuta 2013, pyroteknisten 

tuotteiden asettamista saataville 

markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden 

lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 

(uudelleenlaadittu) (EUVL L 178, 

28.6.2013, s. 27). 

 



 

RR\1171701FI.docx 91/123 PE628.647v02-00 

 FI 

Tarkistus  74 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 l kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 l) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, 

annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, 

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 

lupamenettelyistä ja rajoituksista 

(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 

perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY 

muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 

(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 

76/769/ETY ja komission direktiivien 

91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 

2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 

30.12.2006, s. 1). 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 m kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 m) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, 

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, 

kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 

22.12.2009, s. 59). 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 n kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 n) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 

18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen 

turvallisuudesta (EUVL L 170, 30.6.2009, 

s. 1). 
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Tarkistus  77 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 o kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 o) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, 

annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, 

elintarvikkeen kanssa kosketukseen 

joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja 

direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY 

kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, 

s. 14). 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 p kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 p) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 

16 päivänä huhtikuuta 2014, 

radiolaitteiden asettamista saataville 

markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden 

lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja 

direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta 

(EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62). 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 q kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 q) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, 

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, 

toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen 

verkko- ja tietojärjestelmien 

turvallisuuden varmistamiseksi koko 
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unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1). 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 r kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 r) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 

5 päivänä huhtikuuta 2017, 

lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 

2001/83/EY, asetuksen (EY) N: o 

178/2002 ja asetuksen (EY) N: o 

1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston 

direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY 

kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 

1). 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 s kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 s) Asetus (EY) N:o 726/2002, annettu 

31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja 

eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 

yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä 

(EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1). 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 t kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 t) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 

5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden 

luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 

tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 
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erillisten teknisten yksiköiden 

hyväksymiselle (EUVL L 263, 9.10.2007, 

s. 1). 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 u kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 u) Asetus (EY) N:o 1924/2006, 

annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, 

elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja 

terveysväitteistä (EUVL L 404, 

30.12.2006, s. 9). 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 59 v kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (59 v) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N: o 178/2002, 

annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, 

elintarvikelainsäädäntöä koskevista 

yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

perustamisesta sekä elintarvikkeiden 

turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 

(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1). 
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON 
SAANUT TIETOJA 

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. 

Valmistelija on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan lausuntoa 

ennen sen hyväksymistä valiokunnassa: 

Entity and/or person 

BEUC (European Consumers Organisation) 

Ursula Pachl (Deputy Director) 

Augusta Maciuleviciuté (Senior Legal Officer) 

MKB Nederland (Dutch Association of Small and Medium Enterprises) 

Fried Kaanen (Vice Chair) 

Egbert Roozen (Vice chair) 

VNO-NCW (Dutch Confederation of Netherlands Industry and Employers) 

BUSINESSEUROPE 

Winand Quaedvlieg (Head Brussels’ Office) 

VZBV (Federatin of German Consumer Organisation) 

Otmar Lell (Team leader Legal Affairs and Trade) 

Isabelle Buscke (Leader Team Brussels) 

Julian Gallash (Policy Officer Team Legal Affairs and Trade) 

Christiane Seidel (Policy Officer Team Brussels) 

ETNO-GSMA 

Pierantonio Rizzo 

Malte Firlus 

Kristina Olausson 

BitKom 
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26.11.2018 

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

oikeudellisten asioiden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta 

(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) 

Valmistelija: Georg Mayer 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija pitää tervetulleena, että komissio on ehdottanut edustajakanteita koskevaa 

direktiiviä, jolla on määrä varmistaa, että jäsenvaltiot soveltavat tinkimättä EU:n 

lainsäädäntöä, panevat sen täytäntöön ja valvovat sen noudattamista sekä antavat 

kansalaistensa käyttöön riittävät keinot hyvityksen vaatimiseksi. 

Edustajakanteita koskevalla direktiivillä ei puututa liitteessä I lueteltujen direktiivien 

olemassa oleviin parannus- tai muuttamismekanismeihin itse paikalla toimivien liikenne- tai 

matkailuyritysten osalta, vaan sitä on pidettävä olemassa olevan lainsäädännön 

kuluttajaystävällisen soveltamisen välineenä. Kiistatapauksissa toimivaltaisen jäsenvaltion 

oikeuslaitoksen (toimivaltaisuus määritellään asetuksella (EY) N:o 44/2001 – Bryssel I) tulee 

todeta, onko edustajakanne sallittu vai ei. 

Alakohtaisissa direktiiveissä otetaan huomioon erityispiirteet, jotka liittyvät liikenne- ja 

matkailualan eri sektoreihin (kuten lento-, juna-, laiva- ja pakettimatkat), joilla 

edustajakanteiden mahdollisuutta on määrä soveltaa. 

Valmistelija katsoo, että kokonaisvaltaisen kuluttajansuojan hengessä on välttämätöntä 

tarkistaa alakohtaisia direktiivejä lähitulevaisuudessa sekä päivittää tai mukauttaa niitä 

markkinoiden kehitystä vastaavasti. Tämä koskee erityisesti lentomatkustajadirektiiviä. Tämä 

edustajakanteita koskeva direktiivi ei missään tapauksessa saa viedä huomiota pois siitä, että 

lentomatkustajien oikeuksien uudistaminen on pahoin myöhässä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan 

ole vielä nähtävissä, voidaanko uudelleenlaatiminen suorittaa 12 kuukaudessa 

edustajakanteita koskevan direktiivin voimaantulon jälkeen, minkä vuoksi komission 

ehdottama ajankohta, jolloin säilymistä liitteessä I on määrä arvioida, vaikuttaa 

kyseenalaiselta. 
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Kollektiivisen täytäntöönpanon valvonnan menettelyjä ei ole tarkoitettu hoitamaan julkisia 

tehtäviä – kuten vahinkoa aiheuttavasta toiminnasta rankaisemista. Tällaisten julkisten 

tehtävien hoitamista ei pidä siirtää yksityisille organisaatioille siten, että yksityisille yksiköille 

annetaan yksinoikeus vastaaviin menettelyihin.  

Direktiivissä ei käsitellä mahdollisuutta kilpaileviin menettelyihin, jotka vaikuttaisivat 

ehkäisevästi myöhempiin edustajakannemenettelyihin; tältä osin tarvitaan vielä 

yksityiskohtaista analyysia ja sääntelyn tarpeen selvittämistä, jotta vältetään menettelyjen 

kohtuuton lisääntyminen, jolla rasitetaan tuomioistuimia, kuluttajia ja yrityksiä. 

Ei pidä mitenkään kannustaa yrityksiin kohdistuviin mielivaltaisiin ja kiristysluontoisiin 

menettelyihin eikä sallia niihin perustuvaa kannattavaa liiketoimintaa. 

Lisäksi valmistelija katsoo, että seuraavat kohdat kaipaavat parannuksia: 

1. Oikeutettujen yksiköiden määritelmä: Tässä yhteydessä edellytykset on määriteltävä 

suppeammin ja kyseisten oikeutettujen yksiköiden on täytettävä kaikki edellytykset koko 

edustajakanteen keston ajan. 

2. ”Opt-in-järjestelmä”: Valmistelija ei hyväksy yksityisoikeudellisia edustajakanteita ilman 

kyseisten kuluttajien suostumusta, koska jättäytyminen pois tästä ”opt-in-järjestelmästä” 

ei vastaa unionin oikeusperinnettä. Kollektiivisten kanteiden edellytyksenä on oltava 

kuluttajan hyväksyntä sille, että hänen vaatimuksiaan ajetaan. On kuitenkin lähdettävä 

siitä, että jos ”opt-in-järjestelmää” sovelletaan niin sanotuissa pikkujutuissa, oletettujen 

vahingon kärsijöiden keskuudessa ei saavutettane laajaa hyväksyntää, koska mahdollinen 

vahingonkorvaus ei koidu suoraan heidän edukseen. 

3. Oikeutettujen yksiköiden rahoittaminen: Oikeutettujen yksiköiden rahoittaminen ei 

missään tapauksessa saa tapahtua valtiollisella tuella. Tässä on noudatettava kantajan ja 

vastaajan yhdenvertaisuuden periaatetta eikä kumpaakaan saa suosia.  

4. Asianajopalkkiot: Edustajakanteiden ei pitäisi kannustaa oikeusriitoihin, jotka pitkällä 

tähtäimellä ovat osapuolille hyödyttömiä. Jäsenvaltioiden olisi kiellettävä mahdolliset 

tulospalkkiot. 

5. Rikosoikeudenkäynti: Mahdollisen vahingonkorvauksen ei pidä ylittää sitä, mihin olisi 

päästy korvaavalla toimenpiteellä, joka olisi voitu saavuttaa yksityisellä kanteella.  

TARKISTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 

ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on (1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 
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antaa oikeutetuille yksiköille, jotka 

edustavat kuluttajien yhteisiä etuja, 

mahdollisuus nostaa edustajakanteita ja 

näin hankkia oikeussuojaa unionin 

oikeuden säännösten rikkomista vastaan. 

Oikeutettujen yksiköiden olisi voitava 

pyytää rikkomisen lopettamista tai 

kieltämistä sekä sen vahvistamista, että 

rikkominen on tapahtunut. Lisäksi olisi 

voitava vaatia kansallisen lainsäädännön 

mukaan saatavilla olevaa hyvitystä, kuten 

vahingonkorvausta, tavaran korjausta tai 

hinnanalennusta. 

antaa oikeutetuille yksiköille, jotka 

edustavat kuluttajien yhteisiä etuja, 

mahdollisuus nostaa edustajakanteita ja 

näin hankkia oikeussuojaa unionin 

oikeuden säännösten rikkomista vastaan. 

Oikeutettujen yksiköiden olisi voitava 

pyytää rikkomisen lopettamista tai 

kieltämistä sekä sen vahvistamista, että 

rikkominen on tapahtunut. Lisäksi olisi 

voitava vaatia kansallisen lainsäädännön 

mukaan saatavilla olevaa hyvitystä, kuten 

vahingonkorvausta, tavaran korjausta, sen 

vaihtamista, poisnoutamista tai 

hinnanalennusta, sopimuksen purkamista 

tai maksetun kauppahinnan 

palauttamista. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi matkustajille heidän lennolle 

pääsynsä epäämisen sekä lentojen 

peruuttamisen tai pitkäaikaisen 

viivästymisen johdosta annettavaa 

korvausta ja apua koskevista yhteisistä 

säännöistä annetun asetuksen (EY) 

N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän 

matkatavaroidensa ilmakuljetusta 

koskevasta lentoliikenteen harjoittajien 

korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 

1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 2027/97 muuttamisesta30. Komissio 

on antanut myös ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

rautatieliikenteen matkustajien 

oikeuksista ja velvollisuuksista31. Näin 

ollen on aiheellista säätää, että kolmen 

vuoden kuluttua näiden tarkistettujen 

asetusten voimaantulosta komissio arvioi, 

tarjoavatko lento- ja rautatiematkustajien 

oikeuksia koskevat unionin säännöt 

riittävän tasoisen kuluttajansuojan, joka 

Poistetaan. 
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vastaa tässä direktiivissä säädettyä suojaa. 

Arviointinsa perusteella komissio tekee 

tarvittavat johtopäätökset tämän 

direktiivin soveltamisalasta. 

_________________  

30 COM(2013) 130 final.  

31 COM(2017) 548 final.  

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Oikeutettujen yksiköiden olisi 

voitava vaatia toimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on poistaa rikkomisen 

jatkuvat vaikutukset. Näiden 

toimenpiteiden olisi oltava 

hyvitysmääräyksiä, joiden mukaan 

elinkeinonharjoittajan on esimerkiksi 

maksettava vahingonkorvausta, korjattava 

tai vaihdettava tavara, alennettava hintaa, 

purettava sopimus tai palautettava 

maksettu kauppahinta. Toimenpiteet olisi 

määrättävä tarpeen mukaan, ja niiden olisi 

oltava kansallisen lainsäädännön mukaisia. 

(16) Oikeutettujen yksiköiden olisi 

voitava vaatia toimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on poistaa rikkomisen 

jatkuvat vaikutukset. Näiden 

toimenpiteiden olisi oltava 

hyvitysmääräyksiä, joiden mukaan 

elinkeinonharjoittajan on esimerkiksi 

maksettava vahingonkorvausta, korjattava 

tai vaihdettava tavara, noudettava se pois, 

alennettava hintaa, purettava sopimus tai 

palautettava maksettu kauppahinta. 

Toimenpiteet olisi määrättävä tarpeen 

mukaan, ja niiden olisi oltava kansallisen 

lainsäädännön mukaisia. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 

oikeutetut yksiköt antavat hyvitystä 

koskevan edustajakanteen tueksi riittävästi 

tietoa, kuten kuvauksen kuluttajaryhmästä, 

jota rikkominen koskee, sekä selostuksen 

tosiasia- ja oikeuskysymyksistä, jotka 

edustajakanteen yhteydessä on ratkaistava. 

Kanteen nostamisen ei pitäisi edellyttää 

sitä, että oikeutettu yksikkö yksilöi 

(18) Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 

oikeutetut yksiköt antavat hyvitystä 

koskevan edustajakanteen tueksi riittävästi 

tietoa, kuten kuvauksen kuluttajaryhmästä, 

jota rikkominen koskee, sekä selostuksen 

tosiasia- ja oikeuskysymyksistä, jotka 

edustajakanteen yhteydessä on ratkaistava. 

Kanteen nostamisen pitäisi edellyttää sitä, 

että oikeutettu yksikkö yksilöi erikseen 
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erikseen kaikki kuluttajat, joita rikkominen 

koskee. Käsitellessään hyvitystä koskevaa 

edustajakannetta tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tarkistettava 

mahdollisimman varhaisessa 

oikeudenkäynnin vaiheessa, soveltuuko 

tapaus käsiteltäväksi edustajakanteena, kun 

otetaan huomioon rikkomisen luonne sekä 

kuluttajien kärsimien vahinkojen luonne. 

kaikki kuluttajat, joita rikkominen koskee, 

ja hankkii näiden hyväksynnän 

edustajakanteen nostamista varten. 

Käsitellessään hyvitystä koskevaa 

edustajakannetta tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi tarkistettava 

mahdollisimman varhaisessa 

oikeudenkäynnin vaiheessa, soveltuuko 

tapaus käsiteltäväksi edustajakanteena, kun 

otetaan huomioon rikkomisen luonne sekä 

kuluttajien kärsimien vahinkojen luonne. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Kun kuluttajat, joihin 

elinkeinonharjoittajan sama menettely 

kohdistuu, ovat yksilöitävissä ja heidän 

vahinkonsa ovat tietyn ajanjakson tai 

hankinnan osalta keskenään 

vertailukelpoisia, esimerkiksi 

pitkäkestoisten sopimusten tapauksessa, 

tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

kykenee edustajakannetta käsitellessään 

määrittelemään selkeästi kuluttajaryhmän, 

jota rikkominen koskee. Tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen voisi pyytää sääntöjä 

rikkonutta elinkeinonharjoittajaa 

toimittamaan asiaan liittyviä tietoja, jotka 

koskevat esimerkiksi asiaan liittyvien 

kuluttajien henkilöllisyyttä ja 

elinkeinonharjoittajan noudattaman 

menettelyn kestoa. Näissä tapauksissa 

jäsenvaltiot voisivat tarkoituksenmukaisen 

ja tehokkaan menettelyn takaamiseksi 

harkita kansallisen lainsäädäntönsä 

mukaisesti, olisiko kuluttajille annettava 

mahdollisuus hyötyä hyvitysmääräyksestä 

suoraan määräyksen antamisen jälkeen 

ilman että heidän tarvitsisi antaa 

yksilöllistä valtuutusta ennen 

hyvitysmääräyksen antamista. 

(20) Kun kuluttajat, joihin 

elinkeinonharjoittajan sama menettely 

kohdistuu, ovat yksilöitävissä ja heidän 

vahinkonsa ovat tietyn ajanjakson tai 

hankinnan osalta keskenään 

vertailukelpoisia, esimerkiksi 

pitkäkestoisten sopimusten tapauksessa, 

tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

kykenee edustajakannetta käsitellessään 

määrittelemään selkeästi kuluttajaryhmän, 

jota rikkominen koskee. Tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen voisi pyytää sääntöjä 

rikkonutta elinkeinonharjoittajaa 

toimittamaan asiaan liittyviä tietoja, jotka 

koskevat esimerkiksi asiaan liittyvien 

kuluttajien henkilöllisyyttä ja 

elinkeinonharjoittajan noudattaman 

menettelyn kestoa. Näissä tapauksissa 

jäsenvaltiot voisivat tarkoituksenmukaisen 

ja tehokkaan menettelyn takaamiseksi 

harkita kansallisen lainsäädäntönsä 

mukaisesti, olisiko kuluttajille annettava 

mahdollisuus hyötyä hyvitysmääräyksestä 

suoraan määräyksen antamisen jälkeen ja 

olisiko heidän annettava yksilöllinen 

valtuutus ennen hyvitysmääräyksen 

antamista. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(21) Arvoltaan vähäisissä asioissa 

useimmat kuluttajat eivät todennäköisesti 

vaadi oikeuksiaan, sillä panostus olisi 

suurempi kuin yksilöllisen kanteen tuotto. 

Jos elinkeinonharjoittajan sama menettely 

kuitenkin kohdistuu moniin kuluttajiin, 

kokonaisvahingot voivat olla merkittäviä. 

Tällaisissa tapauksissa tuomioistuin tai 

viranomainen voi katsoa, että varojen 

jakaminen takaisin asianomaisille 

kuluttajille olisi kohtuutonta, esimerkiksi 

koska se olisi liian työlästä tai käytännössä 

mahdotonta. Sen vuoksi edustajakanteen 

avulla hyvityksenä saadut varat palvelisivat 

paremmin kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamista, ja ne olisi ohjattava johonkin 

kuluttaja-asiaa koskevaan yleiseen 

tarkoitukseen, kuten kuluttajien 

oikeusapurahastoon tai 

tiedotuskampanjoiden tai 

kuluttajaliikkeiden tukemiseen. 

(21) Arvoltaan vähäisissä asioissa 

useimmat kuluttajat eivät todennäköisesti 

vaadi oikeuksiaan, sillä panostus olisi 

suurempi kuin yksilöllisen kanteen tuotto. 

Jos elinkeinonharjoittajan sama menettely 

kuitenkin kohdistuu moniin kuluttajiin, 

kokonaisvahingot voivat olla merkittäviä. 

Tällaisissa tapauksissa tuomioistuin tai 

viranomainen voi katsoa, että varojen 

jakaminen takaisin asianomaisille 

kuluttajille olisi kohtuutonta, esimerkiksi 

koska se olisi liian työlästä tai käytännössä 

mahdotonta, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta yksittäisten kuluttajien 

oikeutta hakea korvausta. Sen vuoksi 

edustajakanteen avulla hyvityksenä saadut 

varat palvelisivat paremmin kuluttajien 

yhteisten etujen suojaamista, ja ne olisi 

ohjattava johonkin kuluttaja-asiaa 

koskevaan yleiseen tarkoitukseen, kuten 

kuluttajien oikeusapurahastoon tai 

tiedotuskampanjoiden tai 

kuluttajaliikkeiden tukemiseen. 

Eturistiriitojen välttämiseksi varoja ei 

saisi osoittaa toimen käynnistäneelle 

oikeutetulle yksikölle. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Tässä direktiivissä säädetyllä 

prosessioikeudellisella mekanismilla ei 

vaikuteta sääntöihin, joiden mukaan 

kuluttajilla on aineellinen oikeus 

sopimusoikeudelliseen ja muuhun kuin 

sopimusoikeudelliseen hyvitykseen siinä 

tapauksessa, että heidän etujaan on 

(23) Tässä direktiivissä säädetyllä 

prosessioikeudellisella mekanismilla ei 

vaikuteta sääntöihin, joiden mukaan 

kuluttajilla on aineellinen oikeus 

sopimusoikeudelliseen ja muuhun kuin 

sopimusoikeudelliseen hyvitykseen siinä 

tapauksessa, että heidän etujaan on 
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vahingoitettu. Tällaisia hyvitysmuotoja 

ovat esimerkiksi oikeus 

vahingonkorvaukseen, sopimuksen 

purkaminen, maksetun kauppahinnan 

palautus, tavaran vaihtaminen tai 

korjaaminen sekä hinnan alennus. Tässä 

direktiivissä tarkoitettu edustajakanne, jolla 

vaaditaan hyvitystä, voidaan nostaa 

ainoastaan siitä tapauksessa, että unionin 

tai kansallisessa lainsäädännössä on 

säädetty tällaisesta aineellisesta oikeudesta 

hyvitykseen. 

vahingoitettu. Tällaisia hyvitysmuotoja 

ovat esimerkiksi oikeus 

vahingonkorvaukseen, sopimuksen 

purkaminen, tavaran pois noutaminen, 

maksetun kauppahinnan palautus, tavaran 

vaihtaminen tai korjaaminen sekä hinnan 

alennus. Tässä direktiivissä tarkoitettu 

edustajakanne, jolla vaaditaan hyvitystä, 

voidaan nostaa ainoastaan siitä 

tapauksessa, että unionin tai kansallisessa 

lainsäädännössä on säädetty tällaisesta 

aineellisesta oikeudesta hyvitykseen. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(25) Oikeutettujen yksiköiden olisi 

oltava täysin avoimia rahoituslähteidensä 

suhteen. Tämä koskee toimintaa yleensä 

mutta myös yksittäisiä edustajakanteita, 

joilla haetaan hyvitystä. Näin 

tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen on 

mahdollista arvioida, saattaako rahoittajana 

toimivan kolmannen osapuolen ja 

oikeutetun yksikön välillä olla eturistiriita. 

Lisäksi näin voidaan välttää perusteettomia 

oikeudenkäyntejä sekä arvioida, onko 

rahoittajana toimivalla kolmannella 

osapuolella riittävät resurssit, jotta se voi 

täyttää rahoitukselliset sitoumuksensa 

oikeutettua yksikköä kohtaan. 

Edustajakannetta käsittelevän 

tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen 

olisi voitava oikeutetun yksikön 

toimittamien tietojen perusteella arvioida, 

onko kolmannella osapuolella 

mahdollisuus vaikuttaa oikeutetun yksikön 

edustajakanteen yhteydessä tekemiin 

prosessipäätöksiin, sovinnot mukaan 

lukien. Lisäksi sen olisi voitava arvioida, 

antaako kolmas osapuoli rahoitusta 

sellaiselle hyvitystä koskevalle 

edustajakanteelle, jossa vastaajana on 

rahoituksen antajan kilpailija tai jonka 

(25) Oikeutettujen yksiköiden olisi 

oltava prosessin kussakin vaiheessa täysin 

avoimia rahoituslähteidensä suhteen ja 

koko prosessin ajan. Tämä koskee 

toimintaa yleensä mutta myös yksittäisiä 

edustajakanteita, joilla haetaan hyvitystä. 

Näin tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen on mahdollista 

arvioida, saattaako rahoittajana toimivan 

kolmannen osapuolen ja oikeutetun 

yksikön välillä olla eturistiriita. Lisäksi 

näin voidaan välttää perusteettomia 

oikeudenkäyntejä sekä arvioida, onko 

rahoittajana toimivalla kolmannella 

osapuolella riittävät resurssit, jotta se voi 

täyttää rahoitukselliset sitoumuksensa 

oikeutettua yksikköä kohtaan. 

Edustajakannetta käsittelevän 

tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen 

olisi voitava oikeutetun yksikön 

toimittamien tietojen perusteella arvioida, 

onko kolmannella osapuolella 

mahdollisuus vaikuttaa oikeutetun yksikön 

edustajakanteen yhteydessä tekemiin 

prosessipäätöksiin, sovinnot mukaan 

lukien. Lisäksi sen olisi voitava arvioida, 

antaako kolmas osapuoli rahoitusta 

sellaiselle hyvitystä koskevalle 
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vastaajasta rahoituksen antaja on 

riippuvainen. Jos jompikumpi näistä 

olosuhteista voidaan vahvistaa, 

tuomioistuimella tai hallintoviranomaisella 

olisi oltava oikeus vaatia, että oikeutettu 

yksikkö kieltäytyy kyseisestä 

rahoituksesta. Tarvittaessa tuomioistuimen 

tai hallintoviranomaisen olisi myös voitava 

todeta, että oikeutetulla yksiköllä ei ole 

kanneoikeutta kyseisessä 

edustajakanteessa. 

edustajakanteelle, jossa vastaajana on 

rahoituksen antajan kilpailija tai jonka 

vastaajasta rahoituksen antaja on 

riippuvainen. Jos jompikumpi näistä 

olosuhteista voidaan vahvistaa, 

tuomioistuimella tai hallintoviranomaisella 

olisi oltava oikeus vaatia, että oikeutettu 

yksikkö kieltäytyy kyseisestä 

rahoituksesta. Tarvittaessa tuomioistuimen 

tai hallintoviranomaisen olisi myös voitava 

todeta, että oikeutetulla yksiköllä ei ole 

kanneoikeutta kyseisessä 

edustajakanteessa. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Jotta edustajakanne voisi menestyä, 

on varmistettava, että kuluttajat tietävät 

siitä. Kuluttajille olisi tiedotettava vireillä 

olevasta edustajakanteesta, heille olisi 

kerrottava, että elinkeinonharjoittajan 

menettelyä on pidetty lain rikkomisena, ja 

heille olisi annettava tieto siitä, mitä 

oikeuksia heillä on sen jälkeen kun 

rikkominen on vahvistettu ja mitä heidän 

on myöhemmin tehtävä erityisesti 

hyvityksen saamiseksi. Kun tieto 

rikkomisesta leviää, elinkeinonharjoittajan 

maine joutuu vaaraan. Tämä on tärkeä 

tekijä, joka voi estää elinkeinonharjoittajia 

rikkomasta kuluttajien oikeuksia. 

(31) Jotta edustajakanne voisi menestyä, 

on varmistettava, että kuluttajat tietävät 

siitä. Kuluttajille olisi tiedotettava vireillä 

olevasta edustajakanteesta, heille olisi 

kerrottava, että elinkeinonharjoittajan 

menettelyä on pidetty lain rikkomisena, ja 

heille olisi annettava tieto siitä, mitä 

oikeuksia heillä on sen jälkeen kun 

rikkominen on vahvistettu ja mitä heidän 

on myöhemmin tehtävä erityisesti 

hyvityksen saamiseksi. Kun tieto 

rikkomisesta leviää, elinkeinonharjoittajan 

maine joutuu vaaraan. Tämä on tärkeä 

tekijä, joka voi estää elinkeinonharjoittajia 

rikkomasta tahallaan kuluttajien 

oikeuksia. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

säännöt, joiden nojalla oikeutetut yksiköt 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 

säännöt, joiden nojalla oikeutetut yksiköt 
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voivat nostaa edustajakanteita kuluttajien 

yhteisten etujen suojaamiseksi ja joiden 

avulla samalla varmistetaan asianmukaiset 

takeet perusteettomien oikeudenkäyntien 

välttämiseksi. 

voivat nostaa edustajakanteita kuluttajien 

yhteisten etujen suojaamiseksi 

joukkovahingon tapauksessa ja joiden 

avulla samalla varmistetaan asianmukaiset 

takeet perusteettomien oikeudenkäyntien 

välttämiseksi. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Tällä direktiivillä ei estetä 

jäsenvaltioita antamasta tai pitämästä 

voimassa säännöksiä, joilla annetaan 

oikeutetuille yksiköille tai kenelle tahansa 

muulle henkilölle, jota asia koskee, muita 

menettelyllisiä välineitä siinä 

tarkoituksessa, että nämä voivat nostaa 

kanteita kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamiseksi kansallisella tasolla. 

2. Tällä direktiivillä pyritään 

vähimmäistason yhdenmukaistamiseen ja 

sillä ei estetä jäsenvaltioita antamasta tai 

pitämästä voimassa säännöksiä, joilla 

annetaan oikeutetuille yksiköille tai kenelle 

tahansa muulle henkilölle, jota asia koskee, 

muita menettelyllisiä välineitä siinä 

tarkoituksessa, että nämä voivat nostaa 

kanteita kuluttajien yhteisten etujen 

suojaamiseksi kansallisella tasolla. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 

elinkeinonharjoittajia vastaan nostettaviin 

edustajakanteisiin, jotka johtuvat siitä, että 

elinkeinonharjoittajat ovat rikkoneet 

liitteessä I lueteltuja unionin oikeuden 

säännöksiä ja kyseiset rikkomiset 

vahingoittavat tai saattavat vahingoittaa 

kuluttajien yhteisiä etuja. Direktiiviä 

sovelletaan sekä kotimaisiin että rajat 

ylittäviin rikkomisiin, myös silloin, kun 

kyseiset rikkomiset ovat lakanneet ennen 

edustajakanteen vireilletuloa tai ennen sen 

vireilläolon päättymistä. 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 

elinkeinonharjoittajia vastaan nostettaviin 

edustajakanteisiin, jotka johtuvat siitä, että 

elinkeinonharjoittajat ovat rikkoneet 

liitteessä I lueteltuja unionin oikeuden 

säännöksiä ja kyseiset rikkomiset 

aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa 

joukkovahinkoa tai saattavat vahingoittaa 

kuluttajien yhteisiä etuja. Direktiiviä 

sovelletaan rikkomisiin, joilla on 

unioninlaajuinen ulottuvuus, myös 

silloin, kun kyseiset rikkomiset ovat 

lakanneet ennen edustajakanteen 

vireilletuloa tai ennen sen vireilläolon 

päättymistä. 
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Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edustajakanne ei saa korvata 

kuluttajan oikeutta unionin oikeuden 

mukaiseen henkilökohtaiseen 

korvaukseen, jos elinkeinonharjoittajat 

ovat loukanneet unionin lakia. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 

luettelossa III (uusi) tarkoitettuun 

unionin oikeuteen. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a) ’joukkovahingolla’ 

elinkeinonharjoittajien tekemää liitteessä 

I tarkoitetun unionin oikeuden 

rikkomista, joka vahingoittaa tai saattaa 

vahingoittaa huomattavan monen 

kuluttajan etuja; 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 6 b) ’laajalle levinneellä rikkomisella, 

jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus’ 

laajalle levinnyttä rikkomista, joka on 

vahingoittanut, vahingoittaa tai on 

omiaan vahingoittamaan kuluttajien 

yhteisiä etuja vähintään kahdessa 

kolmasosassa jäsenvaltioista, joissa 

yhteensä on vähintään kaksi kolmasosaa 

unionin väestöstä; 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) se on asianmukaisesti perustettu 

jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; 

a) se on asianmukaisesti perustettu 

jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja 

rekisteröity sen jäsenvaltion 

toimivaltaiseen ministeriöön, jossa 

kyseinen yhtiö on; 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) se on perustettu vähintään kolme 

vuotta sitten ja jatkaa edelleen 

toimintaansa; 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) jäsenvaltiot tiedottavat komissiolle 

oikeutettujen yksiköiden luettelosta ja 

mahdollisista päivityksistä; 
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Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) sillä on riittävät taloudelliset 

resurssit ja henkilöstöresurssit sekä 

riittävä oikeudellinen asiantuntemus, jotta 

se voi edustaa useista jäsenistä 

muodostuvaa kantajien ryhmää sen etuja 

puolustaen; 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c c) sen päätavoitteet ovat suoraan 

yhteydessä niihin unionin lainsäädäntöön 

perustuviin oikeuksiin, joiden väitetyn 

loukkauksen vuoksi kanne on nostettu; 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c d) se on yleishyödyllinen. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että erityisesti kuluttajajärjestöt ja 

riippumattomat julkiset elimet voidaan 

hyväksyä oikeutetun yksikön asemaan. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että yleistä etua ajavat pysyvät tai 

tilapäiset järjestöt, erityisesti 

kuluttajajärjestöt ja riippumattomat julkiset 
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Jäsenvaltiot voivat nimetä oikeutetuiksi 

yksiköiksi kuluttajajärjestöjä, jotka 

edustavat jäseniä useammasta kuin yhdestä 

jäsenvaltiosta. 

elimet, voidaan hyväksyä oikeutetun 

yksikön asemaan. Jäsenvaltiot voivat 

nimetä oikeutetuiksi yksiköiksi järjestöjä, 

jotka edustavat jäseniä useammasta kuin 

yhdestä jäsenvaltiosta. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Oikeutetuille yksiköille ei saa asettaa 

vaatimusta, jonka mukaan niiden olisi 

kieltomääräystä hakiessaan hankittava 
valtuutus kanteessa tarkoitetuilta 

yksittäisiltä kuluttajilta tai esitettävä näyttö 

kyseisten kuluttajien todellisista 

vahingoista tai elinkeinonharjoittajan 

tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. 

Oikeutetuilta yksiköiltä on vaadittava, että 

niiden on haettava valtuutus kanteessa 

tarkoitetuilta yksittäisiltä kuluttajilta tai 

esitettävä näyttö kyseisten kuluttajien 

todellisista vahingoista tai 

elinkeinonharjoittajan tahallisuudesta tai 

huolimattomuudesta. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. hyvitysmääräys, jonka mukaan 

elinkeinonharjoittajan on tarpeen 

mukaan maksettava vahingonkorvausta, 

korjattava tai vaihdettava tavara, 

noudettava se pois, alennettava hintaa, 

purettava sopimus tai palautettava 

maksettu kauppahinta. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sovellettaessa 5 artiklan 3 kohtaa 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

Sovellettaessa 5 artiklan 3 kohtaa 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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oikeutetut yksiköt voivat panna vireille 

edustajakanteita sellaisten 

hyvitysmääräysten saamiseksi, joissa 

elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 

tapauksen mukaan esimerkiksi maksamaan 

vahingonkorvausta, korjaamaan tai 

vaihtamaan tavara, alentamaan hintaa, 

purkamaan sopimus tai palauttamaan 

maksettu hinta. Jäsenvaltio voi edellyttää, 

että yksittäisiltä kuluttajilta, joita 

rikkominen koskee, saadaan valtuutukset 

ennen vahvistustuomion tai 

hyvitysmääräyksen antamista. 

oikeutetut yksiköt voivat panna vireille 

edustajakanteita sellaisten 

hyvitysmääräysten saamiseksi, joissa 

elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 

tapauksen mukaan esimerkiksi maksamaan 

vahingonkorvausta, korjaamaan tai 

vaihtamaan tavara, noutamaan se pois, 

alentamaan hintaa, purkamaan sopimus tai 

palauttamaan maksettu hinta. Jäsenvaltion 

on edellytettävä, että yksittäisiltä 

kuluttajilta, joita rikkominen koskee, 

saadaan valtuutukset ennen 

vahvistustuomion tai hyvitysmääräyksen 

antamista. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Oikeutettujen yksiköiden on toimitettava 

kansallisen lainsäädännön edellyttämät 

riittävät tiedot kanteen tueksi, mukaan 

lukien kuvaus kuluttajista, joita kanne 

koskee, sekä selostus tosiasia- ja 

oikeuskysymyksistä, jotka on ratkaistava. 

Oikeutettujen yksiköiden on toimitettava 

kansallisen lainsäädännön edellyttämät 

riittävät tiedot kanteen tueksi, mukaan 

lukien kuvaus kuluttajista, joita kanne 

koskee, sekä selostus tosiasia- ja 

oikeuskysymyksistä, jotka on ratkaistava, 

ja osoitus siitä, että kannemenettely 

raukeaa, kun kuluttajien oikeuksia 

suojellaan kanteeseen perustuvilla 

säännöksillä. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, jäsenvaltiot voivat 

perustelluissa tapauksissa, joissa 

kuluttajien kärsimän yksilöllisen 

vahingon luonteen vuoksi on 

monimutkaista selvittää yksilöllisen 

hyvityksen määrää, antaa 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että oikeutetut yksiköt voivat saada 

yksittäisiltä kuluttajilta valtuudet 

ilmoitettuaan sitä ennen näille kirjallisesti 

i) kaikista yhteistä menettelyä koskevista 

näkökohdista, ii) kuluttajien 

mahdollisuudesta esittää vaatimus 
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tuomioistuimelle tai 

hallintoviranomaiselle valtuudet päättää, 

että hyvitysmääräyksen sijaan annetaan 

vahvistustuomio, joka koskee 

elinkeinonharjoittajan vastuuta suhteessa 

liitteessä I tarkoitetun unionin 

lainsäädännön rikkomisen vuoksi 

vahinkoa kärsineisiin kuluttajiin. 

suoraan elinkeinonharjoittajalle ilman 

oikeutetun yksikön, näitä edustavan 

lakimiehen tai muun kansallisen 

oikeuden mukaisen edustajan 

toimenpiteitä, ja iii) yksityishenkilöiden 

käytettävissä olevista vaihtoehdoista 

kanteen nostamiseksi, mukaan lukien 

vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan, 

21 päivänä toukokuuta 2013 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2013/11/EU mukaiset 

vaihtoehdot. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) kuluttajat, joita rikkominen 

koskee, ovat tunnistettavissa, ja heidän 

vahinkonsa, jotka ovat aiheutuneet 

samasta tiettyyn ajanjaksoon tai 

hankintaan liittyvästä 

elinkeinonharjoittajan menettelystä, ovat 

keskenään vertailukelpoisia. Tällaisissa 

tapauksissa kanteen nostamisen 

edellytykseksi ei saa asettaa sitä, että 

yksittäisiltä kuluttajilta, joita kanne 

koskee, saadaan valtuutus. Hyvitys on 

kohdistettava kuluttajille, joita kanne 

koskee; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kuluttajat ovat kärsineet vähäisen 

vahingon, ja olisi kohtuutonta jakaa 

hyvitys heille. Tällaisissa tapauksissa 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

vahinkoa kärsineiden yksittäisten 

kuluttajien valtuutusta ei edellytetä. 

Poistetaan. 
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Hyvitys on kohdistettava johonkin 

yleiseen tarkoitukseen, joka palvelee 

kuluttajien yhteisiä etuja. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Edellä 6 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun lisäksi oikeutettujen 

yksiköiden on toimitettava seuraavat 

tiedot: i) oikeutettua yksikköä koskeva 

tunniste ja sen oikeutettu peruste asiassa 

sovellettavan unionin oikeuden 

mukaisesti, ii) kaikki mahdolliset 

ryhmäkannemenettelyn vaiheet ja sen 

odotettu kesto, iii) asianosaisten 

kuluttajien mahdollisuudet vaikuttaa 

oikeudellisen yksikön 

ryhmäkannepäätökseen 

henkilökohtaisesti tai ryhmäkanteena, tai 

ilmoitus siitä, että tällaisia 

mahdollisuuksia ei ole, iv) selkeät tiedot 

kaikista ryhmäkanteisiin liittyvistä 

kustannuksista, jotka voidaan periä 

yksittäisiltä kuluttajilta, mukaan lukien 

laskelma siitä, miten tällaiset 

kustannukset saattavat vaikuttaa 

mahdolliseen korvaukseen tai yksittäisten 

kuluttajien muihin hyvitystapoihin, ja v) 

yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten ja 

milloin yksittäiset kuluttajat saavat 

korvauksen tai muun hyvityksen 

ryhmäkanteen mennessä läpi. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Oikeutetun yksikön, joka vaatii 6 

artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 

hyvitysmääräystä, on ilmoitettava kanteen 

1. Oikeutetun yksikön, joka vaatii 6 

artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 

hyvitysmääräystä, on ilmoitettava kanteen 
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käsittelyn varhaisessa vaiheessa, mikä on 

niiden varojen alkuperä, joilla se rahoittaa 

toimintansa yleisesti, sekä niiden varojen 

alkuperä, joilla se rahoittaa kyseisen 

kanteen ajamisen. Oikeutetun yksikön on 

osoitettava, että sillä on riittävät 

taloudelliset voimavarat, joiden avulla se 

voi ajaa kanteessa tarkoitettujen kuluttajien 

etuja sekä vastata sen maksettavaksi 

tulevista kuluista, jos kanne hylätään. 

käsittelyn varhaisessa vaiheessa, mikä on 

niiden varojen alkuperä, joilla se rahoittaa 

toimintansa yleisesti, sekä niiden varojen 

alkuperä, joilla se rahoittaa kyseisen 

kanteen ajamisen koko prosessin ajan. 

Oikeutetun yksikön on osoitettava 

avoimesti, että sillä on riittävät voimavarat, 

joiden avulla se voi ajaa kanteessa 

tarkoitettujen kuluttajien etuja sekä vastata 

sen maksettavaksi tulevista kuluista, jos 

kanne hylätään. 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että edustajakanteen hyväksymisen 

jälkeen yritysten maksettavaksi tuleva 

vahingonkorvaus koituu yksinomaan 

kyseisten kuluttajien eduksi. Siitä voidaan 

vähentää asiasta aiheutuvat henkilö- tai 

oikeudenkäyntikustannukset, jos niitä ei 

muulla tavalla voida korvata oikeutetulle 

yksikölle. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Hävityn edustajakanteen 

tapauksessa oikeutetun yksikön on itse 

vastattava kustannuksista. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

vaatii sääntöjä rikkonutta 

elinkeinonharjoittajaa antamaan 
rikkomisen kohteeksi joutuneille 

kuluttajille tietyssä määräajassa omalla 

kustannuksellaan tiedon lainvoimaisista 

päätöksistä, joissa on määrätty 5 ja 6 

artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sekä 8 

artiklassa tarkoitetuista hyväksytyistä 

sovintoratkaisuista tapauksen olosuhteisiin 

soveltuvalla välineellä, esimerkiksi 

tarvittaessa antamalla tiedon 

henkilökohtaisesti jokaiselle kuluttajalle, 

jota asia koskee. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tuomioistuin tai hallintoviranomainen 

antaa rikkomisen kohteeksi joutuneille 

kuluttajille tietyssä määräajassa omalla 

kustannuksellaan tiedon lainvoimaisista 

päätöksistä, joissa on määrätty 5 ja 6 

artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sekä 8 

artiklassa tarkoitetuista hyväksytyistä 

sovintoratkaisuista tapauksen olosuhteisiin 

soveltuvalla välineellä, esimerkiksi 

tarvittaessa antamalla tiedon 

henkilökohtaisesti jokaiselle kuluttajalle, 

jota asia koskee. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tulevista, käynnissä olevista ja 

päätökseen saatetuista ryhmäkanteista 

asetetaan tietoa yleisön saataville 

verkkosivustolla. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 

oikeutettu yksikkö on esittänyt 

kohtuullisesti saatavissa olevat, 

edustajakannetta tukevat tosiseikat ja 

todisteet sekä viitannut vastaajan hallussa 

oleviin lisätodisteisiin, tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen voi oikeutetun 

yksikön pyynnöstä kansallisten 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 

oikeutettu yksikkö on esittänyt 

kohtuullisesti saatavissa olevat, 

edustajakannetta tukevat tosiseikat ja 

todisteet sekä viitannut vastaajan hallussa 

oleviin lisätodisteisiin, tuomioistuin tai 

hallintoviranomainen voi oikeutetun 

yksikön pyynnöstä määrätä vastaajan 
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menettelysääntöjen mukaisesti ja ottaen 

huomioon unionin ja kansalliset 

salassapitosäännöt määrätä vastaajan 

esittämään tällaiset lisätodisteet. 

esittämään tällaiset lisätodisteet. Tällaisen 

määräyksen on kansallisten 

menettelysääntöjen mukaisesti 

perustuttava pyydetyn esittämisen tarvetta, 

soveltamisalaa ja oikeasuhteisuutta 

koskevaan arviointiin ja ottaen huomioon 

unionin ja kansalliset salassapitosäännöt 

määrätä vastaajan esittämään tällaiset 

lisätodisteet. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että edustajakanteisiin 

liittyvät oikeudenkäyntikulut eivät 

muodosta taloudellista estettä, jonka vuoksi 

oikeutetut yksiköt eivät tosiasiassa 

käyttäisi oikeuttaan vaatia 5 ja 6 artiklassa 

tarkoitettuja toimenpiteitä; tässä 

tarkoituksessa voitaisiin esimerkiksi 

alentaa tuomioistuinten ja 

hallintoviranomaisten palkkioita, tarjota 

oikeutetuille yksiköille mahdollisuus saada 

tarvittaessa oikeusapua tai myöntää niille 

tätä varten julkista rahoitusta. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että edustajakanteisiin 

liittyvät oikeudenkäyntikulut eivät 

muodosta taloudellista estettä, jonka vuoksi 

oikeutetut yksiköt eivät tosiasiassa 

käyttäisi oikeuttaan vaatia 5 ja 6 artiklassa 

tarkoitettuja toimenpiteitä; tässä 

tarkoituksessa voitaisiin esimerkiksi 

alentaa tuomioistuinten ja 

hallintoviranomaisten palkkioita ja tarjota 

oikeutetuille yksiköille mahdollisuus saada 

tarvittaessa oikeusapua. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Viimeistään vuoden kuluttua 

direktiivin voimaantulosta komissio 

arvioi, tarjoavatko lento- ja 

rautatiematkustajien oikeuksia koskevat 

säännöt kuluttajansuojan, joka vastaa 

tasoltaan tässä direktiivissä säädettyä 

suojaa. Jos direktiivin mukainen suoja 

toteutuu, komissio tekee asianmukaiset 

Poistetaan. 



 

RR\1171701FI.docx 117/123 PE628.647v02-00 

 FI 

ehdotukset, joihin voi kuulua muun 

muassa se, että säädökset, joita 

tarkoitetaan liitteessä I olevissa 10 ja 15 

kohdassa, poistetaan direktiivin 

soveltamisalasta, joka on määritelty 

direktiivin 2 artiklassa. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 10 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, 

annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, 

matkustajille heidän lennolle pääsynsä 

epäämisen sekä lentojen peruuttamisen 

tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta 

annettavaa korvausta ja apua koskevista 

yhteisistä säännöistä sekä asetuksen 

(ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL 

L 46, 17.2.2004, s. 1). 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 15 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, 

annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, 

rautatieliikenteen matkustajien 

oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 

315, 3.12.2007, s. 14). 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 31 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(31) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010, 

annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, 

matkustajien oikeuksista meri- ja 

sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) 

N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 

334, 17.12.2010, s. 1). 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 32 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, 

annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, 

matkustajien oikeuksista linja-

autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 

2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II a (uusi) – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

 LIITE III LUETTELO 2 ARTIKLAN 4 

KOHDASSA TARKOITETUSTA 

UNIONIN OIKEUDESTA 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II a (uusi) – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 

päivänä helmikuuta 2004, matkustajille 

heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä 

lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
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viivästymisen johdosta annettavaa 

korvausta ja apua koskevista yhteisistä 

säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 

295/91 kumoamisesta (EUVL L 46, 

17.2.2004, s. 1). 
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