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Ehdotus direktiiviksi (KOM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 30
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
kuluttajariitojen sovitteluun. 
Kuluttajariitojen sovittelun erityispiirteet 
olisi siksi otettava huomioon. Direktiiviin 
olisi erityisesti sisällytettävä 
kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia 
tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä 
koskevista periaatteista 4 päivänä 
huhtikuuta 2001 annetussa komission 
suosituksessa (2001/310/EY) esitetyt 
periaatteet.

Or. en
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Perustelu

Kuluttajariitojen sovittelua koskeva lainsäädäntö koostuu tällä hetkellä kahdesta komission 
suosituksesta, joissa esitetään joitakin periaatteita, joita kuluttajien vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisuun osallistuvien tuomioistuinten ulkopuolisten elinten olisi noudatettava 
(suositus 1998/257 ja suositus 2001/310). Nämä periaatteet ovat erittäin tärkeitä kuluttajien 
vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen onnistumisen kannalta. Siksi katsomme, että 
suositukseen 2001/301 (kuluttajariitojen sovittelu) sisällytetyt avoimuuden, 
puolueettomuuden, tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet olisi sisällytettävä 
ehdotettuun direktiiviin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 31
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Sovittelua voidaan hyödyntää edullisena 
ja nopeana tuomioistuinten ulkopuolisena 
riidanratkaisukeinona siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla mukauttamalla 
sovittelumenettelyt osapuolten tarpeisiin. On 
todennäköisestä, että sovittelun avulla 
aikaansaatuja sopimuksia noudatetaan 
vapaaehtoisesti, ja lisäksi sovittelussa 
osapuolten välit säilyvät todennäköisemmin 
sopuisina. Kyseiset sovittelut edut 
korostuvat entisestään tilanteissa, joihin 
liittyy rajatylittäviä seikkoja.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 32
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tämän direktiivin olisi katettava 
menettelyt, joissa sovittelija auttaa kiistan 
kahta tai useampaa osapuolta pääsemään 
sopuun riidan ratkaisemiseksi. Sen sijaan 
direktiivi ei kata lakiin perustuvia 
menettelyjä, kuten välimiesmenettelyä, 

(8) Tämän direktiivin olisi katettava 
menettelyt, joissa sovittelija auttaa 
rajatylittävän kiistan kahta tai useampaa 
osapuolta pääsemään sopuun riidan 
ratkaisemiseksi. Sen sijaan direktiivi ei kata 
lakiin perustuvia menettelyjä, kuten 
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erilaisia asiamiesjärjestelyjä, 
kuluttajavalitusmenettelyjä, 
asiantuntijapäätöksiä tai menettelyjä, joissa 
jokin taho antaa virallisen suosituksen 
kiistan ratkaisemisesta riippumatta siitä, 
onko suositus oikeudellisesti sitova.

välimiesmenettelyä, erilaisia 
asiamiesjärjestelyjä, 
kuluttajavalitusmenettelyjä, 
asiantuntijapäätöksiä tai menettelyjä, joissa 
jokin taho antaa virallisen suosituksen 
kiistan ratkaisemisesta riippumatta siitä, 
onko suositus oikeudellisesti sitova.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ja konkretisoidaan direktiivin soveltamisalaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 33
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Tämän direktiivin olisi katettava 
menettelyt, joissa sovittelija auttaa kiistan 
kahta tai useampaa osapuolta pääsemään 
sopuun riidan ratkaisemiseksi. Sen sijaan 
direktiivi ei kata lakiin perustuvia 
menettelyjä, kuten välimiesmenettelyä, 
erilaisia asiamiesjärjestelyjä, 
kuluttajavalitusmenettelyjä, 
asiantuntijapäätöksiä tai menettelyjä, joissa 
jokin taho antaa virallisen suosituksen 
kiistan ratkaisemisesta riippumatta siitä, 
onko suositus oikeudellisesti sitova.

(8) Tämän direktiivin olisi katettava 
menettelyt, joissa sovittelija auttaa kiistan 
kahta tai useampaa osapuolta pääsemään 
sopuun riidan ratkaisemiseksi. Sen sijaan 
direktiivi ei kata lakiin perustuvia 
menettelyjä, kuten välimiesmenettelyä, 
tuomioistuimen sovittelumenettelyä, 
asiantuntijapäätöksiä tai menettelyjä, joissa 
jokin taho antaa oikeudellisesti sitovan 
virallisen suosituksen kiistan 
ratkaisemisesta.

Or. fr

Perustelu

Nykyinen sanamuoto synnyttää ristiriitaisia tulkintoja. Tietyt ammatinharjoittajien ja 
kuluttajien väliset sovittelumuodot jäävät sen ulkopuolelle. Näiden sovittelujen puitteissa 
suositukset ja lausunnot eivät ole oikeudellisesti sitovia. On erotettava toisistaan lakiin 
perustuvat menettelyt ja tuomioistuinten ulkopuoliset menettelyt, joiden tarkoituksena on 
antaa oikeudellisesti sitova lausunto tai suositus (esim. tuomioistuimen sovittelumenettely, 
välimiesmenettely).



PE 380.658v01-00 4/24 AM\635408FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 34
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Siviiliprosessin sääntöjen on oltava 
yhteensopivat ainakin siltä osin, miten 
sovittelu vaikuttaa vanhentumisaikoihin ja 
kuinka sovittelijan salassapitovelvollisuus 
turvataan mahdollisesti myöhemmin 
seuraavassa oikeuskäsittelyssä. Lisäksi olisi 
säädettävä tuomioistuimen mahdollisuudesta 
ohjata riidan osapuolet sovitteluun, samalla 
kun sovittelun vapaaehtoisuuden periaate 
säilytetään.

(9) Siviiliprosessin sääntöjen on oltava 
yhteensopivat ainakin siltä osin, miten 
sovittelu vaikuttaa vanhentumisaikoihin ja 
kuinka sovittelijan salassapitovelvollisuus 
turvataan mahdollisesti myöhemmin 
seuraavassa oikeuskäsittelyssä siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla tai 
välimiesmenettelyssä. Lisäksi olisi 
säädettävä tuomioistuimen mahdollisuudesta 
ilmoittaa riidan osapuolille sovittelusta, 
samalla kun sovittelun vapaaehtoisuuden 
periaate säilytetään.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sanamuotoa ja tuodaan paremmin esiin sovittelun 
vapaaehtoisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 35
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Sovittelua ei saisi pitää jonkinlaisena 
oikeuskäsittelyn huonona vaihtoehtona vain 
siksi, että sovittelulla aikaansaatujen 
sopimusten täytäntöönpano on riippuvainen 
osapuolten suostumuksesta. Sen takia on 
varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot 
ottavat käyttöön menettelyn, jolla 
sovittelulla aikaansaatu sopimus voidaan 
vahvistaa tuomioistuimen tai jonkin 
viranomaisen antamalla tuomiolla,
päätöksellä tai virallisella asiakirjalla.

(10) Sovittelua ei saisi pitää jonkinlaisena 
oikeuskäsittelyn huonona vaihtoehtona vain 
siksi, että sovittelulla aikaansaatujen 
sopimusten täytäntöönpano on riippuvainen 
osapuolten suostumuksesta. Sen takia on 
varmistettava, että sovittelun tuloksena 
aikaansaadun kirjallisen sopimuksen 
osapuolet voivat pyytää, että se 
tunnustetaan ja sen sisällöstä tehdään 
täytäntöönpanokelpoinen, siinä määrin 
kuin sisällön tunnustaminen ja 
täytäntöönpanokelpoisuus on mahdollista 
sen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, 
jossa tunnustamista ja/tai täytäntöönpanoa 
koskeva pyyntö on tehty. Sovittelulla 
aikaansaadun sopimuksen sisällöstä
voidaan tehdä täytäntöönpanokelpoinen
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tuomiolla tai päätöksellä tai tuomioistuimen 
tai jonkin muun toimivaltaisen 
viranomaisen antamalla virallisella 
asiakirjalla sen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, jossa pyyntö on tehty.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 36
1 artiklan 1 kohta

1. Tämän direktiivin tavoitteena on parantaa 
riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta 
edistämällä sovittelun käyttöä ja 
varmistamalla sovittelun ja oikeusprosessin 
toimiva suhde.

1. Tämän direktiivin tavoitteena on parantaa 
riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta ja 
lisätä sovintoratkaisuja edistämällä 
sovittelun käyttöä ja selkeyttämällä
sovittelun ja oikeusprosessin välisiä 
mahdollisia suhteita.

Or. fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon riitojen eri sovintomenettelyjen edut, kuten niiden yksinkertaisuus, 
joustavuus, nopeus ja vähäisemmät kustannukset, tämän ehdotuksen tavoitteena olisi oltava 
riitojen sovintoratkaisujen lisääminen.

Lisäksi sanamuotoa on selkeytettävä direktiivin soveltamisalan parantamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 37
1 artiklan 1 kohta

1. Tämän direktiivin tavoitteena on parantaa 
riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta 
edistämällä sovittelun käyttöä ja 
varmistamalla sovittelun ja oikeusprosessin
toimiva suhde.

1. Tämän direktiivin tavoitteena on parantaa 
riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta ja 
lisätä rajatylittävien kiistojen 
sovintoratkaisuja edistämällä sovittelun 
käyttöä ja varmistamalla tasapainoinen 
suhde sovittelun ja oikeuskäsittelyn välille.

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ja konkretisoidaan direktiivin soveltamisalaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 38
1 artiklan 1 kohta

1. Tämän direktiivin tavoitteena on parantaa 
riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta 
edistämällä sovittelun käyttöä ja 
varmistamalla sovittelun ja oikeusprosessin
toimiva suhde.

1. Tämän direktiivin tavoitteena on parantaa 
riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta ja 
lisätä sovintoratkaisuja rajatylittävissä 
tapauksissa edistämällä sovittelun käyttöä ja 
varmistamalla tasapainoinen suhde
sovittelun ja oikeuskäsittelyn välille.

Or. nl

Perustelu

Mahdollinen direktiivi on rajattava koskemaan rajatylittäviä tapauksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 39
1 artiklan 2 kohta

2. Direktiiviä sovelletaan siviili- ja 
kauppaoikeudellisissa asioissa.

2. Direktiiviä sovelletaan siviili- ja 
kauppaoikeudellisissa asioissa 
rajatylittävissä tapauksissa. Direktiiviä ei 
sovelleta vero- tai tulliasioihin eikä 
ammatinharjoittajien välisiin sovitteluihin.

Or. fr

Perustelu

Oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvien toimien olisi siviiliasioissa rajoituttava rajatylittäviin 
tapauksiin. Jotta voitaisiin lisäksi välttää soveltamisalan laajeneminen, direktiiviä ei tulisi 
soveltaa vero- ja tulliasioissa. Koska yritysten välisissä suhteissa vallitsee sopimusvapauden 
periaate, ne tulisi myös jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 40
1 artiklan 2 kohta

2. Direktiiviä sovelletaan siviili- ja 
kauppaoikeudellisissa asioissa.

2. Direktiiviä sovelletaan siviili- ja 
kauppaoikeudellisissa asioissa
rajatylittävissä sovitteluissa. Erityisesti 
direktiiviä ei sovelleta vero- tai tulliasioihin 
eikä hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä 
valtion vastuuseen teoista ja 
laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista 
valtaa käytettäessä ("acta iure imperii").

Or. fr

Perustelu

Perustamissopimuksen 65 artiklan mukaan koko direktiivin soveltamisala eikä ainoastaan 
yksi sen säännöksistä on rajoitettava sovitteluihin, jotka ovat luonteeltaan rajatylittäviä. On 
itsestään selvää, että jos 65 artikla mahdollistaisi ryhtyä toimenpiteisiin kaikkien riitojen 
osalta, ilman että otetaan huomioon rajatylittävyyden kriteeri, suuri enemmistö direktiivin
kattamista riita-asioista olisi maansisäisiä. Täten rikottaisiin selkeästi 65 artiklan 
yksiselitteisiä määräyksiä, joiden mukaan hyväksyttyjen toimenpiteiden on oltava tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja niitä on toteutettava asioissa, 
joiden vaikutukset ulottuvat rajojen yli.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 41
1 a artikla (uusi)

1 a artikla
Tässä direktiivissä rajatylittävällä 
sovittelulla tarkoitetaan tapausta, jossa:
(a) paikka, jossa ne haitat ovat aiheutuneet, 
joista pyritään saamaan korvausta, on 
jossain muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, 
missä yhdellä osapuolista on kotipaikkansa 
tai vakituinen asuinpaikkansa,
(b) riitaan johtaneet seikat ovat tapahtuneet 
jossain muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, 
missä yhdellä osapuolista on kotipaikkansa 
tai vakituinen asuinpaikkansa, 
(c) sovittelun osapuolten kotipaikat tai 
vakituiset asuinpaikat sijaitsevat kahdessa 
eri jäsenvaltiossa,
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(d) ainakin yhdellä osapuolista on 
kotipaikkansa tai vakituinen 
asuinpaikkansa muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa sovittelulla aikaansaatu 
sopimus toteutetaan tai on tarkoitus 
toteuttaa.
Sovittelija on sijoittautunut muuhun 
jäsenvaltioon kuin siihen, jossa ainakin 
yhdellä osapuolista on kotipaikkansa tai 
vakituinen asuinpaikkansa.

Or. fr

Perustelu

Sovittelu eroaa prosessina siitä, kun tuomari ratkaisee riidan. On siis säädettävä sen 
erityispiirteisiin soveltuvasta ratkaisusta ja määriteltävä rajatylittävä sovittelu. Tämä 
määritelmä on mahdollisimman laaja ja sitä sovelletaan direktiivin kaikkiin artikloihin. Sen 
mallina ovat toimineet ratkaisut, jotka hyväksyttiin eurooppalaisen maksumääräyksen 
ensimmäisen käsittelyn äänestyksissä ja pienistä riita-asioista käytyjen keskustelujen 
puitteissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 42
2 artiklan a alakohdan 1 alakohta

a) ’Sovittelulla’ tarkoitetaan kaikkia eri 
tavoin nimettyjä menettelyjä, joissa jokin 
kolmas osapuoli auttaa riidan kahta tai 
useampaa osapuolta pääsemään sopuun 
riidan ratkaisemisesta riippumatta siitä, 
onko sovittelu käynnistetty osapuolten 
aloitteesta, onko tuomioistuin suositellut
sovittelua tai määrännyt osapuolet 
sovitteluun vai perustuuko sovittelu 
jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön.

a) ’Sovittelulla’ tarkoitetaan eri tavoin 
nimettyjä menettelyjä, joissa riidan kaksi tai 
useampi osapuolta pyrkivät sovittelijan 
välityksellä pääsemään sopuun riidan 
ratkaisemisesta. Tämä sovittelu voi olla 
käynnistetty osapuolten aloitteesta tai
tuomioistuin on voinut suositella sovittelua 
tai määrätä osapuolet sovitteluun 
osapuolten suostumuksella.

Or. fr

Perustelu

Tällä määritelmällä täsmennetään, että sovittelun tavoitteena on pyrkiä pääsemään 
sopimukseen sellaisen sovittelijan välityksellä, jonka tehtävänä ei ole avustaa osapuolia. 
Siinä täsmennetään myös, että sovitteluprosessiin tarvitaan aina osapuolten suostumus. Se on 
sovittelun onnistumisen välttämätön edellytys.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 43
2 artiklan a alakohdan 1 alakohta

(a) ’Sovittelulla’ tarkoitetaan kaikkia eri 
tavoin nimettyjä menettelyjä, joissa jokin 
kolmas osapuoli auttaa riidan kahta tai 
useampaa osapuolta pääsemään sopuun 
riidan ratkaisemisesta riippumatta siitä, onko 
sovittelu käynnistetty osapuolten aloitteesta,
onko tuomioistuin suositellut sovittelua tai 
määrännyt osapuolet sovitteluun vai 
perustuuko sovittelu jäsenvaltion 
kansalliseen lainsäädäntöön.

(a) ’Sovittelulla’ tarkoitetaan kaikkia eri 
tavoin nimettyjä menettelyjä, joissa 
sovittelija auttaa riidan kahta tai useampaa 
osapuolta pääsemään vapaaehtoisesti
sopuun riidan ratkaisemisesta riippumatta 
siitä, onko sovittelu käynnistetty osapuolten 
aloitteesta tai onko tuomioistuin suositellut 
sovittelua tai määrännyt osapuolet 
sovitteluun.

Or. fr

Perustelu

Osapuolten vapaaehtoisuuden on oltava keskeinen osa sovittelua. Ehdotettu määritelmä on 
osapuolten vapaaehtoisuuden periaatteen vastainen eikä kunnioita heidän suostumustaan. 
Lisäksi viittaus kolmanteen osapuoleen saattaa sulkea ulkopuolelle riidanratkaisumenettelyt, 
joihin liittyy joku yritys. Tällaiset sovitteluvälineet muodostavat suurimman osan 
kuluttajariidoissa käytetyistä välineistä. .

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 44
2 artiklan a alakohdan 1 alakohta

(a) ’Sovittelulla’ tarkoitetaan kaikkia eri 
tavoin nimettyjä menettelyjä, joissa jokin 
kolmas osapuoli auttaa riidan kahta tai 
useampaa osapuolta pääsemään sopuun 
riidan ratkaisemisesta riippumatta siitä, 
onko sovittelu käynnistetty osapuolten 
aloitteesta, onko tuomioistuin suositellut 
sovittelua tai määrännyt osapuolet 
sovitteluun vai perustuuko sovittelu 
jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön.

(a) ’Sovittelu’ on vapaaehtoinen menettely. 
Sillä tarkoitetaan eri tavoin nimettyä 
jäsenneltyä menettelyä, joissa riidan 
molemmat tai useammat osapuolet yrittävät 
itse päästä sopuun riitansa ratkaisemisesta 
sovittelijan avustuksella.

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan sovittelun määritelmää selkeyttämällä sitä. Erityisesti 
on korostettava, että sovittelu on vapaaehtoinen menettely.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 45
2 artiklan b alakohta

(b) ’Sovittelijalla’ viitataan sovittelua 
hoitavaan kolmanteen osapuoleen
riippumatta siitä, miksi tätä kyseisessä 
jäsenvaltiossa kutsutaan, mikä on 
kolmannen osapuolen ammatti tai miten 
tämä on tehtävään nimetty tai pyydetty.

(b) ’Sovittelijalla’ viitataan sovittelua 
hoitavaan henkilöön riippumatta siitä, miksi 
häntä kyseisessä jäsenvaltiossa kutsutaan, 
mikä on hänen ammattinsa tai miten hänet
on tehtävään nimetty tai pyydetty.

Or. fr

Perustelu

Riidanratkaisumenettelyt, joihin liittyy joku yritys, muodostavat suurimman osan 
kuluttajariidoissa käytetyistä riidanratkaisuvälineistä. Näin ollen viittaus kolmanteen 
osapuoleen saattaa haitata yrityksen ja sovittelijan välistä yhteyttä, joka takaa muun muassa 
sen, että valittaminen on ilmaista kuluttajalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 46
2 artiklan b alakohta

(b) ’Sovittelijalla’ viitataan sovittelua 
hoitavaan kolmanteen osapuoleen
riippumatta siitä, miksi tätä kyseisessä 
jäsenvaltiossa kutsutaan, mikä on 
kolmannen osapuolen ammatti tai miten 
tämä on tehtävään nimetty tai pyydetty.

(b) ’Sovittelijalla’ tarkoitetaan kolmatta 
henkilöä, joka on nimetty olosuhteissa, 
joiden perusteella voidaan kohtuudella 
odottaa, että sovittelu hoidetaan 
ammattimaisesti, puolueettomasti ja 
pätevästi, riippumatta siitä, miksi tätä 
kyseisessä jäsenvaltiossa kutsutaan, mikä on 
kolmannen henkilön ammatti tai miten tämä 
on tehtävään nimetty tai pyydetty.

Or. de
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Perustelu

Komission ehdotuksen alkuperäinen määritelmä on liian väljä ja johtaa oikeudelliseen 
epävarmuuteen. Viittaus vain komission laatimiin sovittelijoita koskeviin eurooppalaisiin 
menettelysääntöihin ei ole toivottava eikä aiheellinen, sillä yhteisön lainsäätäjä ei 
osallistunut sääntöjen laadintaan. Lisäksi viittauksella menettelysääntöihin luotaisiin 
sääntöhierarkia, joka syrjisi käytännössä hyviksi osoittautuneita kansallisia 
menettelysääntöjä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 47
2 artiklan b a alakohta (uusi)

(b a) Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
rajatylittävällä tapauksella tapausta, jossa 
jollakin sovittelun osapuolella on 
kotipaikka tai asuinpaikka muussa kuin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa sovittelu 
tapahtuu.
Kotipaikka määritellään tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä 
joulukuuta 2000 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 44/20011 59 ja 
60 artiklan mukaisesti.
Määritettäessä sitä, onko kyseessä 
rajatylittävä tapaus, ratkaiseva ajankohta 
on päivä, jolloin osapuolet sopivat 
sovittelun käyttämisestä.
____________________
EYVL L 12, 16.1.2001, s 1.

Or. de

Perustelu

EY-sopimuksen 65 artiklassa, johon direktiivi perustuu, annetaan EU:lle toimivalta säännellä 
ainoastaan rajatylittäviä tapauksia. Yhteisöllä ei ole valtuuksia säännellä puhtaasti valtion 
sisäisiä asioita. Rajatylittävän asian kannalta olennainen ajankohta lasketaan direktiivin 7 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 48
2 a artikla (uusi)

2 a artikla
1. Sovittelun laatu taataan komission 
30. toukokuuta 1998 antamassa 
suosituksessa 98/257/EY ja 4. huhtikuuta 
2001 antamassa suosituksessa 2001/310/EY 
luetelluilla ja määritellyillä kriteereillä: 
puolueettomuus, avoimuus, tehokkuus, 
oikeudenmukaisuus,edustaminen, 
riippumattomuus, vastavuoroisuus, 
laillisuus ja vapaus.
2. Jäsenvaltioiden on edistettävä sovittelun 
alalla koulutusta tarjoavien kansallisten 
elinten sertifiointijärjestelmän kehittämistä.

Or. fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon, kuinka tärkeää sovittelun laatu on, sitä on käsiteltävä 2 a artiklassa 
sen sijaan, että sitä käsiteltäisiin vasta 4 artiklassa. Lisäksi laadun takaamiseksi on viitattava 
komission aikaisempiin toimiin: 30. toukokuuta 1998 annettu suositus 98/257/EY ja 4. 
huhtikuuta 2001 annettu suositus 2001/310/EY.

Sovittelijan pätevyys riippuu yleensä hänen ammatillisesta kokemuksestaan eikä direktiivissä 
pitäisi tehdä koulutuksesta ehtoa sovittelun toimivuudelle. Koska alan koulutus kehittyy 
parhaillaan, jäsenvaltioiden olisi edistettävä koulutusta tarjoavien kansallisten elinten 
sertifiointijärjestelmän kehittämistä, jotta niiden laatu voitaisiin taata.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 49
2 a artikla (uusi)

2 a artikla
1. Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
rajatylittävällä tapauksella tapausta, jossa 
vähintään yhdellä sovittelun osapuolella on 
kotipaikka tai asuinpaikka muussa kuin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa sovittelu 
tapahtuu.
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2. Kotipaikka määritellään tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä 
joulukuuta 2000 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 44/2001 59 ja 
60 artiklan mukaisesti.
3. Tapauksen rajatylittävä luonne 
määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin 
eurooppalaista maksusuoritusmääräystä 
koskeva hakemus jätetään kyseisen 
asetuksen mukaisesti toimivaltaiseen 
tuomioistuimeen.

Or. nl

Perustelu

Mahdollinen direktiivi on rajattava koskemaan rajatylittäviä tapauksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 50
3 artiklan 1 kohta

1. Tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille, 
voi sopivassa tapauksessa ja otettuaan 
huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat 
kehottaa osapuolia käyttämään sovittelua
riidan ratkaisemiseksi. Tuomioistuin voi 
ainakin vaatia osapuolia osallistumaan 
sovittelun käyttöä koskevaan 
tiedotustilaisuuteen.

1. Tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille, 
voi sopivassa tapauksessa ja otettuaan 
huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat 
ehdottaa osapuolille sovittelun käyttämistä
riidan ratkaisemiseksi.

Or. de

Perustelu

Vapaaehtoisuuden vuoksi tuomioistuin voi vain ehdottaa sovittelua. Siksi ketään ei voi 
myöskään velvoittaa osallistumaan tiedotustilaisuuteen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 51
3 artiklan 2 kohta

2. Tämä direktiivi ei vaikuta kansalliseen 
lainsäädäntöön, jonka perusteella 
sovittelun käyttö on pakollista tai 
sovitteluun liittyy erilaisia kannustimia tai 
rangaistuksia joko ennen oikeuskäsittelyä 
tai sen aikana, ellei kyseinen lainsäädäntö 
riko oikeutta turvautua 
tuomioistuinjärjestelmään erityisesti silloin, 
kun toinen riidan osapuolista asuu eri 
jäsenvaltiossa kuin missä tuomioistuin 
sijaitsee.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 52
3 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Sovittelu on vapaaehtoinen menettely.

Or. en

Perustelu

Olisi tuotava selvemmin esiin, että sovittelu on vapaaehtoinen menettely. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 53
3 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Jäsenvaltioiden on vastaavasti 
tiedotettava kuluttajille laajasti sovittelun 
olemassaolosta ja eduista. 
Sovittelujärjestelyn olemassaolosta on 
annettava tarkkoja tietoja siellä, missä 
kiistaa käydään.
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Or. en

Perustelu

Tietoisuuden lisääminen sovittelujärjestelyjen olemassaolosta on ehdoton edellytys sovittelun 
onnistumiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 54
4 artikla

Sovittelun laadun varmistaminen Sovittelun laatu
1. Komissio ja jäsenvaltiot kannustavat 
sovittelijoita ja sovittelupalveluja tarjoavia 
organisaatioita kehittämään vapaaehtoiset 
menettelysäännöt ja noudattamaan niitä 
niin yhteisön kuin kansallisella tasolla sekä 
tukevat sovittelupalvelujen tarjontaan 
sovellettavia muita tehokkaita 
laadunvalvontakeinoja.

1. Jäsenvaltiot kannustavat sopiviksi 
katsomillaan keinoin kehittämään 
vapaaehtoiset menettelysäännöt sekä tukevat 
sovittelupalvelujen tarjontaan sovellettavia 
muita tehokkaita laadunvalvontakeinoja.

2. Jäsenvaltiot edistävät ja tukevat
sovittelijoiden koulutusta, jotta riidan
osapuolet voivat valita sovittelijan, joka 
pystyy hoitamaan sovittelun tehokkaasti ja
osapuolten odottamalla tavalla.

2. Jäsenvaltiot edistävät sovittelijoiden 
perus- ja jatkokoulutusta sen 
varmistamiseksi, että sovittelu hoidetaan 
riidan osapuolten kannalta 
oikeudenmukaisesti, tehokkaasti, 
puolueettomasti ja pätevästi ja että 
menettelyt soveltuvat riitaan liittyviin 
olosuhteisiin.

Or. de

Perustelu

On tärkeää korostaa, että sovittelu on hoidettava oikeudenmukaisesti, tehokkaasti, 
puolueettomasti ja pätevästi ja että sovittelumenettelyt soveltuvat riidan olosuhteisiin. Viittaus 
sovittelijoita koskeviin eurooppalaisiin menettelysääntöihin ei tässäkään olisi aiheellinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 55
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
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väliseen sovitteluun sovelletaan 
kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia 
tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä 
koskevista periaatteista annetussa 
komission suosituksessa 2001/310/EY 
esitettyjä periaatteita.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 56
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot huolehtivat osapuolten 
pyynnöstä siitä, että sovittelulla aikaansaatu 
sopimus voidaan vahvistaa tuomioistuimen 
tai jonkin viranomaisen antamalla tuomiolla, 
päätöksellä tai virallisella asiakirjalla, jonka 
perusteella ratkaisu voidaan panna 
täytäntöön samalla tavalla kuin kansalliseen 
lainsäädäntöön perustuva tuomio 
edellyttäen, että kyseinen ratkaisu ei ole 
vastoin Euroopan unionin lainsäädäntöä tai 
sen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, 
jossa täytäntöönpanopyyntö on tehty.

1. Jäsenvaltiot huolehtivat molempien 
osapuolten nimenomaisesta pyynnöstä siitä, 
että sovittelulla aikaansaatu sopimus voidaan 
vahvistaa tuomioistuimen tai jonkin 
viranomaisen antamalla tuomiolla, 
päätöksellä tai virallisella asiakirjalla, jonka 
perusteella ratkaisu voidaan panna 
täytäntöön samalla tavalla kuin kansalliseen 
lainsäädäntöön perustuva tuomio 
edellyttäen, että kyseinen ratkaisu ei ole 
vastoin Euroopan unionin lainsäädäntöä tai 
sen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, 
jossa täytäntöönpanopyyntö on tehty.

Or. fr

Perustelu

Molempien osapuolten vapaaehtoisuus on perustavaa laatua oleva elementti. Näin ollen 
tuomioistuimen ei tule voida määrätä sopimusta toimeenpantavaksi kuin molempien 
osapuolten nimenomaisesta pyynnöstä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 57
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Sopimuksen sisällöstä voidaan tehdä 
täytäntöönpanokelpoinen tuomiolla tai 
päätöksellä tai tuomioistuimen tai jonkin 
muun toimivaltaisen viranomaisen 
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antamalla virallisella asiakirjalla sen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
jossa pyyntö on tehty.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 58
6 artikla

Todisteiden hyväksyttävyys 
siviiliprosessissa

Sovittelun luottamuksellisuus

1. Sovittelijat ja muut henkilöt, jotka 
osallistuvat sovittelupalvelujen 
hallinnointiin, eivät saa todistaa 
siviiliprosessissa mistään seuraavista 
asioista:

1. Sovittelun luottamuksellisuuden ja 
vaitiolovelvollisuuden noudattamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 
sovittelijat, riidan osapuolet eivätkä 
sovittelumenettelyn hallinnointiin 
osallistuvat tahot ole oikeutettuja tai 
velvollisia paljastamaan sovittelusta 
peräisin olevia tai sen yhteydessä esitettyjä 
tietoja tai todistamaan niistä 
siviiliprosessissa tai välimiesmenettelyn 
yhteydessä, elleivät riidan osapuolet sovi 
toisin, paitsi

(a) osapuolen pyyntö sovittelun 
aloittamisesta tai halukkuus osallistua 
sovitteluun;

(a) yleiseen järjestykseen liittyvistä 
pakottavista syistä tai muista perustelluista 
syistä, erityisesti kun on tarpeen varmistaa 
lasten etujen suojelu tai estää henkilöiden 
ruumiillisen tai henkisen 
koskemattomuuden vahingoittuminen, tai

(b) osapuolen sovittelussa esittämät 
näkemykset tai ehdotukset riidan 
mahdollisesta ratkaisusta;

(b) jos tietojen paljastaminen on tarpeen 
sovittelussa syntyneen sopimuksen 
täytäntöön- tai toimeenpanemiseksi.

(c) osapuolen sovittelun aikana antamat 
lausunnot tai tekemät tunnustukset;
(d) sovittelijan ehdotukset;
(e) osapuolen osoittama halukkuus 
hyväksyä sovittelijan tekemä 
sovintoehdotus;
(f) yksinomaan sovittelua varten laadittu 
asiakirja.
2. Tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan 2. Tämän artiklan 1 kohta ei mitenkään estä 
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riippumatta siinä mainittujen tietojen ja 
todisteiden muodosta.

jäsenvaltioita säätämään tiukemmista 
toimenpiteistä sovittelun 
luottamuksellisuuden suojaamiseksi.

3. Tuomioistuin tai muu 
oikeusviranomainen ei voi määrätä 
paljastamaan edellä 1 kohdassa mainittuja 
tietoja siviiliprosessissa, ja jos tietoja 
tarjotaan todisteena 1 kohdan vastaisesti, 
kyseisiä todisteita ei saa hyväksyä. 
Mainittuja tietoja voidaan kuitenkin 
paljastaa tai ne voidaan hyväksyä 
todisteena, jos

(a) niitä tarvitaan suoraan sovittelun 
tuloksena aikaansaadun sopimuksen 
täytäntöönpanoon,
(b) yleinen järjestys sitä ehdottomasti 
edellyttää erityisesti, kun on tarpeen 
varmistaa lasten suojelu tai estää 
henkilöiden ruumiillisen tai henkisen 
koskemattomuuden vahingoittuminen, tai
(c) sovittelija ja osapuolet suostuvat siihen.
4. Artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä 
sovelletaan riippumatta siitä, koskeeko 
oikeuskäsittely sovittelun kohteena olevaa 
vai aiemmin ollutta riitaa.
5. Artiklan 1 kohdan nojalla todisteita, 
jotka voidaan muuten hyväksyä 
oikeuskäsittelyssä, ei saa hylätä vain siksi, 
että niitä on käytetty sovittelussa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön luottamuksellisuutta koskevat vähimmäissäännöt, jotka 
liittyvät sovittelun ja tuomioistuinmenettelyn suhteeseen mutta eivät mene sen pidemmälle. 
Toisaalta sillä halutaan ottaa huomioon se, että common law -oikeusjärjestelmissä 
luottamuksellisuudessa on kyse vaitiolovelvollisuudesta. Toisaalta taas ei ole järkeä säätää, 
että osapuolia ei voida velvoittaa paljastamaan tietoja tai todistamaan, jos heillä on tähän 
oikeus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 59
6 artiklan 3 kohta

3. Tuomioistuin tai muu oikeusviranomainen 
ei voi määrätä paljastamaan edellä 
1 kohdassa mainittuja tietoja 
siviiliprosessissa, ja jos tietoja tarjotaan 
todisteena 1 kohdan vastaisesti, kyseisiä 
todisteita ei saa hyväksyä. Mainittuja tietoja 
voidaan kuitenkin paljastaa tai ne voidaan 
hyväksyä todisteena, jos

3. Tuomioistuin tai muu oikeusviranomainen 
ei voi määrätä paljastamaan edellä 
1 kohdassa mainittuja tietoja 
siviiliprosessissa, ja jos tietoja tarjotaan 
todisteena 1 kohdan vastaisesti, kyseisiä 
todisteita ei saa hyväksyä. Mainittuja tietoja 
voidaan kuitenkin paljastaa tai ne voidaan 
hyväksyä todisteena, jos

(a) niitä tarvitaan suoraan sovittelun 
tuloksena aikaansaadun sopimuksen 
täytäntöönpanoon,
(b) yleinen järjestys sitä ehdottomasti 
edellyttää erityisesti, kun on tarpeen 
varmistaa lasten suojelu tai estää 
henkilöiden ruumiillisen tai henkisen 
koskemattomuuden vahingoittuminen, tai

(a) yleinen järjestys sitä ehdottomasti 
edellyttää erityisesti, kun on tarpeen 
varmistaa lasten suojelu tai estää 
henkilöiden ruumiillisen tai henkisen 
koskemattomuuden vahingoittuminen, tai

(c) sovittelija ja osapuolet suostuvat siihen. (b) sovittelija ja molemmat osapuolet 
suostuvat siihen.

Or. fr

Perustelu

Kun 1 ja 2 kohdissa korostetaan menettelyn ehdottomasti luottamuksellista luonnetta, 3 
kohdan a alakohta on täysin tämän periaatteen vastainen. 

Koska 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa kyseenalaistetaan luottamuksellisuuden periaate, 
kyseinen alakohta on poistettava. Samalla 3 kohdan c alakohdassa olisi varmuuden vuoksi 
säädettävä, että vaaditaan molempien osapuolten suostumus. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 60
6 artiklan 3 kohdan b alakohta

(b) yleinen järjestys sitä ehdottomasti 
edellyttää erityisesti, kun on tarpeen 
varmistaa lasten suojelu tai estää 
henkilöiden ruumiillisen tai henkisen 

(b) yleinen järjestys sitä ehdottomasti 
edellyttää erityisesti, kun on tarpeen 
varmistaa lasten ja kuluttajien suojelu tai 
estää henkilöiden ruumiillisen tai henkisen 
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koskemattomuuden vahingoittuminen, tai koskemattomuuden vahingoittuminen, tai

Or. en

Perustelu

Tunnustan luottamuksellisuuden merkityksen sovittelussa yleensä. Kuluttajariitojen 
sovittelussa avoimuusperiaate on kuitenkin tärkeä ennen kaikkea menettelyn (tiedot 
menettelyn erityispiirteistä, kustannuksista, sopimuksen asemasta jne.) ja menettelyn tulosten 
kannalta. Elinkeinonharjoittajat saattavat katsoa, että tapausten dokumentointi on niiden 
etujen vastaista ja vahingoittaisi niiden mainetta markkinoilla, mutta 
dokumentointijärjestelmän perustaminen on tärkeää kuluttajapolitiikan kannalta. 
Kuluttajariitojen sovittelu on välttämättä vapaaehtoista, mutta tätä ei voida pitää verukkeena 
avoimuusperiaatteen murentamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 61
6 a artikla (uusi)

6 a artikla
1. Tämän artiklan säännöksiä ei voida 
tulkita siten, että niillä asetettaisiin 
sovittelijalle salassapitovelvoite, jos 
sovittelun rajatylittävä luonne ei ole voinut 
olla sovittelijan tiedossa silloin, kun 
osapuolet ovat sopineet tämän palvelujen 
käyttämisestä.
2. Tämän artiklan säännöksiä ei voida 
tulkita siten, että ne vaikuttaisivat 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyyn 
salassapitovelvoitteeseen, jota mahdollisesti 
sovelletaan sovittelijaan.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 62
7 artiklan 1 kohta

1. Sovittelun kohteena olevaa vaadetta
koskevan määräajan tai vanhentumisajan 
kuluminen keskeytyy riidan alkamisen 

1. Sovittelun kohteena olevaa riitaa
koskevan määräajan tai vanhentumisajan 
kuluminen keskeytyy riidan alkamisen 
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jälkeen heti, kun jälkeen heti, kun

(a) osapuolet sopivat sovittelun 
käyttämisestä,

(a) osapuolet sopivat sovittelun 
käyttämisestä,

(b) tuomioistuin määrää osapuolet 
käyttämään sovittelua tai

(b) tuomioistuin esittää osapuolille 
sovittelun käyttämistä. 

(c) jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö 
velvoittaa käyttämään sovittelua.

Or. fr

Perustelu

Sana "vaade" on korvattava sanalla "riita", jotta käytetään terminologiaa, jolla on 
jäsenvaltioissa samat juridiset seuraukset.

Lisäksi tämän artiklan on oltava johdonmukainen tarkistuksen 4 kanssa, jossa viitataan 
osapuolten vapaaehtoisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 63
7 artiklan 2 kohta

2. Jos sovittelu päättyy ilman sopimusta, 
vanhentumisaika alkaa jälleen kulua 
sovittelun päättymisestä, joka lasketaan 
päivästä, jolloin toinen tai kumpikin 
osapuoli tai sovittelija ilmoittaa sovittelun 
päättyvän tai käytännössä vetäytyy 
sovittelusta. Vanhentumisaika jatkuu joka 
tapauksessa vähintään kuukauden päivästä, 
jolloin se alkoi taas kulua, paitsi kun on kyse 
ajanjaksosta, jonka kuluessa asia on pantava 
vireille, jotta välitoimen tai muun vastaavan 
toimenpiteen vaikutus ei lakkaisi tai 
toimenpidettä ei kumottaisi.

2. Jos sovittelu päättyy ilman 
sovintoratkaisua, vanhentumisaika alkaa 
jälleen kulua sovittelun päättymisestä, joka 
lasketaan päivästä, jolloin toinen tai 
kumpikin osapuoli tai sovittelija ilmoittaa 
sovittelun päättyvän tai käytännössä 
vetäytyy sovittelusta. Vanhentumisaika 
jatkuu joka tapauksessa vähintään 
kuukauden päivästä, jolloin se alkoi taas 
kulua, paitsi kun on kyse ajanjaksosta, jonka 
kuluessa asia on pantava vireille, jotta 
välitoimen tai muun vastaavan toimenpiteen 
vaikutus ei lakkaisi tai toimenpidettä ei 
kumottaisi.

Or. fr

Perustelu

Ensinnäkin sovittelijan lausunto ei ole yhtä kuin sopimus. Toisekseen sovittelumenettelyn 
yleisin tulos on riidan päättyminen, ilman että on välttämätöntä, että sovittelija antaa 
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lausunnon. Direktiiviehdotuksessa ei näin ollen tulisi hyväksyä sanamuotoa, jonka mukaan 
sovittelumenettelyn onnistuminen riippuu sopimuksen aikaan saamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 64
7 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 b. Komissio arvioi mahdollisuutta esittää 
ehdotus säädökseksi, jolla 
yhdenmukaistettaisiin edelleen määrä- ja 
vanhentumisaikoja sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 65
7 a artikla (uusi)

7 a artikla
Kansalaisille tiedottaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalaisten saatavilla on etenkin Internet-
sivustoilla tietoa siitä, miten otetaan 
yhteyttä hyväksyttyihin sovittelupalvelujen 
tarjoajiin ja sovittelijoihin, erityisesti 
niihin, jotka noudattavat sovittelijoita 
koskevia eurooppalaisia menettelysääntöjä.
2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
oikeusalalla toimivia tiedottamaan 
asiakkailleen sovittelumahdollisuudesta.

Or. fr

Perustelu

Monilla jäsenvaltioilla ei ole sovittelijoita koskevaa valtuutusjärjestelmää. Tällainen 
järjestelmä vaatii jäsenvaltiolta jatkuvaa sovittelun laadun valvontaa, velvoittaa päivittämään 
sovittelijaluetteloita, luomaan tutkintojärjestelmän, ja se asettaa jäsenvaltion vastuuseen, jos 
sovittelija tekee virheen. Luettelot eivät voi olla kaiken kattavia ja jatkuvasti ajan tasalla, 
niinpä niitä voitaisiin pitää piilomainontana. Kansalaisille tiedottamista koskevan artiklan 



AM\635408FI.doc 23/24 PE 380.658v01-00

FI

kautta ei voida asettaa jäsenvaltioita tällaiseen vastuuseen. On parempi edellyttää 
ainoastaan, että jäsenvaltiot varmistavat, että sovittelua ja sovittelijoita koskevat tiedot ovat 
helposti saatavilla, esimerkiksi ammattijärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön avulla ja että 
ne edistävät sovittelun laatua koskevaa politiikkaa ammatinharjoittajien luoman 
laatujärjestelmän avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Tarkistus 66
7 a artikla (uusi)

7 a artikla
Kansalaisille tiedottaminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalaisten saatavilla on tietoa siitä, miten 
otetaan yhteyttä hyväksyttyihin 
sovittelupalvelujen tarjoajiin ja 
sovittelijoihin.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että yleisö saa tietoa siitä, miten saadaan yhteys 
hyväksyttyihin sovittelijoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 67
9 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään 1 päivänä syyskuuta 
2007. Niiden on ilmoitettava tästä
komissiolle viipymättä.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään 1 päivänä syyskuuta 
2008 lukuun ottamatta 8 artiklaa, jota on 
noudatettava 1 päivästä syyskuuta 2009 
alkaen, tai varmistettava, että sovittelun 
osapuolet ottavat vapaaehtoisin sopimuksin 
käyttöön tarvittavat toimenpiteet, jolloin 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
varotoimenpiteet varmistaakseen, että 
direktiivissä säädetyt tulokset saavutetaan 
kaikissa olosuhteissa. Niiden on 
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ilmoitettava komissiolle viipymättä näistä 
määräyksistä ja toimenpiteistä.

Or. nl

Perustelu

On oltava mahdollista panna direktiivi täytäntöön itsesääntelyn avulla.


