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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 30
Skäl 5a (nytt)

(5a) Detta direktiv bör också tillämpas på 
konsumenträttslig medling. Därför bör 
hänsyn tas till de särskilda förhållanden 
som kännetecknar den konsumenträttsliga 
medlingen. Framför allt är det lämpligt att 
införliva principerna i kommissionens 
rekommendation av den 4 april 2001 om 
principer som skall tillämpas på 
extrajudiciella organ som deltar i reglering 
av konsumenttvister som görs upp i godo 
(2001/310/EG).

Or. en

Motivering

Den nuvarande lagstiftningen om konsumenträttslig medling består av två rekommendationer 
från kommissionen där det fastställs en rad principer som bör tillämpas av extrajudiciella 
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organ som deltar i alternativ tvistlösning för konsumenter (rekommendation 1998/257 och 
rekommendation 2001/310). Dessa principer är avgörande för att den alternativa 
tvistlösningen för konsumenter skall bli en framgång. De principer om öppenhet, opartiskhet, 
effektivitet och rättvisa som ingår i rekommendation 2001/310 (reglering av konsumenttvister 
som görs upp i godo) bör därför införlivas i direktivförslaget.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 31
Skäl 6

(6) Medling kan vara ett kostnadseffektivt 
och snabbt sätt att lösa civilrättsliga tvister 
utanför domstol med hjälp av förfaranden 
som är anpassade efter parternas behov. Det 
finns en större chans att förlikningar som 
ingåtts efter medling respekteras på frivillig 
väg och att en vänskaplig och långsiktig 
relation kan bevaras mellan parterna. Dessa 
fördelar är ännu mer framträdande i tvister 
som har anknytning till flera länder.

(6) Medling kan vara ett kostnadseffektivt 
och snabbt sätt att lösa civilrättsliga tvister 
utanför domstol med hjälp av förfaranden 
som är anpassade efter parternas behov. Det 
finns en större chans att överenskommelser
som ingåtts efter medling respekteras på 
frivillig väg och att en vänskaplig och 
långsiktig relation kan bevaras mellan 
parterna. Dessa fördelar är ännu mer 
framträdande i tvister som har anknytning 
till flera länder.

(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. fr

Motivering

Förlikning hänför sig till ett speciellt begrepp i fransk lagstiftning (artikel 2044 i Code civil). 
Förlikningen erbjuder två möjligheter:

– antingen intervenerar ingen oberoende och opartisk tredje man för att medla mellan 
parterna,

– eller utgör förlikningen resultatet av en lyckad medling.

Således utgörs inte all medling av förlikningar och alla förlikningar hänför sig inte till 
medling. Det rör sig således om två skilda juridiska begrepp.
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Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 32
Skäl 8

(8) Detta direktiv bör omfatta förfaranden 
där två eller flera parter i en tvist bistås av en 
medlare i syfte att nå förlikning i tvisten. Det 
bör däremot inte omfatta förfaranden av 
dömande art såsom skiljeförfaranden, 
ombudsmannainstanser, 
konsumentklagomålssystem, 
expertbedömningar eller förfaranden som 
hanteras av instanser som utfärdar formella 
rekommendationer, oavsett om dessa är 
juridiskt bindande eller inte, om tvistens 
lösning.

(8) Detta direktiv bör omfatta förfaranden 
där två eller flera parter i en 
gränsöverskridande tvist bistås av en 
medlare i syfte att nå förlikning i tvisten. Det 
bör däremot inte omfatta förfaranden av 
dömande art såsom skiljeförfaranden, 
ombudsmannainstanser, 
konsumentklagomålssystem, 
expertbedömningar eller förfaranden som 
hanteras av instanser som utfärdar formella 
rekommendationer, oavsett om dessa är 
juridiskt bindande eller inte, om tvistens 
lösning.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar och stramar upp direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 33
Skäl 8

(8) Detta direktiv bör omfatta förfaranden 
där två eller flera parter i en tvist bistås av en 
medlare i syfte att nå förlikning i tvisten. Det 
bör däremot inte omfatta förfaranden av 
dömande art såsom skiljeförfaranden, 
ombudsmannainstanser, 
konsumentklagomålssystem, 
expertbedömningar eller förfaranden som 
hanteras av instanser som utfärdar formella 
rekommendationer, oavsett om dessa är 
juridiskt bindande eller inte, om tvistens 
lösning.

(8) Detta direktiv bör omfatta förfaranden 
där två eller flera parter i en tvist bistås av en 
medlare i syfte att nå förlikning i tvisten. Det 
bör däremot inte omfatta förfaranden av 
dömande art såsom skiljeförfaranden, 
domstolsmedling, expertbedömningar eller 
förfaranden som hanteras av instanser som 
utfärdar formella rekommendationer, som är 
juridiskt bindande, om tvistens lösning.

Or. fr
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Motivering

Den nuvarande formuleringen är oklar. Vissa former av medling mellan yrkesmän och 
konsumenter kommer inte att omfattas. I samband med sådan medling är rekommendationer 
eller yttranden inte bindande. Det är nödvändigt att utesluta förfaranden av dömande art 
eller utomrättsliga förfaranden som syftar till att ett yttrande avges eller en rekommendation 
ges som är av bindande slag (exempelvis domstolsmedling, domare osv.).

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 34
Skäl 9

(9) Det krävs en miniminivå av 
överensstämmelse mellan civilprocessuella 
regler när det gäller medlingens betydelse 
för preskriptionsfrister och hur medlarens 
tystnadsplikt skall skyddas vid en eventuell 
senare tvistemålsrättegång. Möjligheten för 
domstolarna att hänvisa parterna till medling 
bör också regleras, samtidigt som principen 
om att medling är frivillig måste 
upprätthållas.

(9) Det krävs en miniminivå av 
överensstämmelse mellan civilprocessuella 
regler när det gäller medlingens betydelse 
för preskriptionsfrister och hur medlarens 
tystnadsplikt skall skyddas vid en eventuell 
senare tvistemålsrättegång på civilrättens 
område eller vid skiljedomsförfarande. 
Möjligheten för domstolarna att hänvisa 
parterna till medling bör också regleras, 
samtidigt som principen om att medling är 
frivillig måste upprätthållas.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar och klargör att medlingen är frivillig.

Ändringsförslag från Giuseppe Gargani

Ändringsförslag 35
Skäl 10

(10) Det är viktigt att medling inte ses som 
ett sämre alternativ till rättegång i den 
meningen att en förlikning är beroende av 
parternas goda vilja för att kunna verkställas. 
Det är därför nödvändigt att se till att alla 
medlemsstater inför ett förfarande 
varigenom domstolar eller andra 
myndigheter kan fastställa en förlikning i 
en dom, ett beslut eller en officiell handling.

(10) Det är viktigt att medling inte ses som 
ett sämre alternativ till rättegång i den 
meningen att en förlikning är beroende av 
parternas goda vilja för att kunna verkställas. 
Det är därför nödvändigt att se till att 
parterna i en skriftlig förlikning kan 
begära att den erkänns och att dess 
innehåll görs verkställbart, under 
förutsättning att det är möjligt att erkänna 
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och verkställa detta innehåll inom ramen 
för lagen i den medlemsstat där ansökan 
om erkännande och/eller verkställighet 
inlämnas. Innehållet i en förlikning kan 
göras verkställbart i en dom eller ett beslut 
eller av en officiell handling av en domstol 
eller av en annan behörig myndighet i 
överensstämmelse med lagen i den 
medlemsstat där ansökan inlämnas.

Or. it

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 36
Artikel 1, punkt 1

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta 
tillgången till tvistlösning genom att främja
användningen av medling och genom att 
säkra ett gott samspel mellan medling och 
domstolsförfaranden.

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta 
tillgången till tvistlösning och att främja
uppgörelse i godo genom att uppmuntra till
användningen av medling och klarlägga 
eventuella beröringspunkter mellan 
medling och domstolsförfaranden.

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till de många fördelar som en uppgörelse i godo av en tvist medför – i synnerhet 
enkelheten, flexibiliteten, snabbheten och de låga kostnaderna – bör denna form av 
tvistelösning främjas.

Dessutom erfordras en språklig ändring för att förbättra direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 37
Artikel 1, punkt 1

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta 
tillgången till tvistlösning genom att främja 
användningen av medling och genom att 
säkra ett gott samspel mellan medling och 
domstolsförfaranden.

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta 
tillgången till biläggande av tvister och att 
främja användningen av uppgörelse i godo 
vid gränsöverskridande tvister genom att i 
större utsträckning tillämpa medling och 
genom att säkra ett jämlikt samspel mellan 
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medling och domstolsförfaranden.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar och stramar upp direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag från Bert Doorn

Ändringsförslag 38
Artikel 1, punkt 1

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta 
tillgången till tvistlösning genom att främja 
användningen av medling och genom att 
säkra ett gott samspel mellan medling och 
domstolsförfaranden.

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta 
tillgången till tvistlösning och att främja
uppgörelse i godo av gränsöverskridande 
sakfrågor genom att uppmuntra
användningen av medling och genom att 
säkra ett väl avvägt samspel mellan medling 
och domstolsförfaranden.

Or. nl

Motivering

Ett eventuellt direktiv bör begränsas till gränsöverskridande sakfrågor.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 39
Artikel 1, punkt 2

2. Detta direktiv är tillämpligt på civilrättens 
område.

2. Detta direktiv är tillämpligt på 
gränsöverskridande sakfrågor på 
civilrättens område. Direktivet omfattar inte 
skatte- och tullfrågor eller medling mellan 
näringsidkare.

Or. fr

Motivering

Åtgärder som hänför sig rättsligt samarbete i civilärenden bör begränsas till 
gränsöverskridande sakfrågor. För att undvika en utvidgning av direktivets 
tillämpningsområde bör direktivet dessutom inte vara tillämpligt på skatte- och tullfrågor. 
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Eftersom principen om avtalsfrihet styr förbindelserna mellan företag bör dessa inte omfattas 
av detta direktiv.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 40
Artikel 1, punkt 2

2. Detta direktiv är tillämpligt på civilrättens 
område.

2. Detta direktiv är tillämpligt på 
gränsöverskridande medling på civilrättens 
område. Det omfattar dock inte 
skattefrågor, tullfrågor och 
förvaltningsrättsliga frågor eller statens 
ansvar för handlingar eller underlåtenhet 
vid utövandet av offentliga 
maktbefogenheter (”acta iure imperii”).

Or. fr

Motivering

I artikel 65 i fördraget föreskrivs att hela direktivets tillämpningsområde, och inte enbart en 
bestämmelse i direktivet, skall begränsas till medling av klart gränsöverskridande karaktär. 
Det är uppenbart att det vore absurt om artikel 65 i EG-fördraget skulle tillåta åtgärder som 
omfattar alla tvistemål, utan hänsyn till situationer som regleras av nationell rätt, eftersom det 
är uppenbart att den överväldigande majoriteten av tvistemål utgörs av inomstatliga tvister. De 
klara bestämmelserna i artikel 65 i EG-fördraget – vilka föreskriver nödvändigheten av att de 
åtgärder som vidtas i enlighet med denna artikel för att förbättra den inre marknaden funktion 
enbart avser gränsöverskridande ärenden i civilrättsliga frågor – skulle uppenbarligen 
överträdas. 

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 41
Artikel 1a (ny)

Artikel 1a
Enligt detta direktiv föreligger en 
gränsöverskridande sakfråga om 
(a) den ort där skadan inträffade och för 
vilken skadestånd begärs är belägen i en 
annan medlemsstat än den där en av 
parterna är bosatt eller har sin normala 
hemvist,
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(b) den händelse som är ursprunget till 
tvisten inträffade i en annan medlemsstat 
än där en av parterna är bosatt eller har sin 
normala hemvist,
(c) parterna i en medling är bosatta eller 
har sin normala hemvist i två olika 
medlemsstater,
(d) minst en av parterna i medlingen är 
bosatt eller har sin normala hemvist i en 
annan medlemsstat än den medlemsstat där 
överenskommelsen om medling skall 
verkställas.
Den inrättning som medlaren tillhör är i en 
annan stat än den medlemsstat där 
åtminstone en av parterna är bosatt eller 
har sin normala hemvist. 

Or. fr

Motivering

Medling innebär ett annat förfarande än tvistelösning i domstol. Det är därför nödvändigt att 
finna en lämplig formel för denna form av tvistelösning för att kunna definiera begreppet 
gränsöverskridande medling. Denna definition skall vara så bred som möjligt och skall 
omfatta alla artiklar i detta direktiv. Den har inspirerats av den formel som användes vid 
första behandlingen om ett europeiskt betalningsföreläggande och av diskussionerna om 
mindre rättstvister.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 42
Artikel 2, led a, stycke 1

(a) medling: varje förfarande, oavsett 
beteckning, där en eller flera parter i en tvist 
bistås av en tredje man för att nå en 
överenskommelse om lösning av tvisten, och 
oavsett om förfarandet inleds av parterna, 
föreslås eller föreläggs av domstol eller 
föreskrivs i en medlemsstats nationella rätt.

(a) medling: ett förfarande, oavsett 
beteckning, där en eller flera parter i en tvist 
söker nå en överenskommelse om lösning av 
denna tvist med hjälp av en medlare. Detta
förfarande kan inledas av parterna, föreslås 
eller föreläggs av domstol med parternas 
samtycke.

Or. fr
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Motivering

Denna definition klarlägger att syftet med medlingen är att försöka få till stånd en 
överenskommelse med hjälp av en medlare som inte har till uppgift att bistå parterna. Vidare 
klargörs att medling alltid kräver båda parternas samtycke. Detta utgör en absolut 
förutsättning för att medlingen skall lyckas.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 43
Artikel 2, led a, stycke 1

(a) medling: varje förfarande, oavsett 
beteckning, där en eller flera parter i en tvist 
bistås av en tredje man för att nå en 
överenskommelse om lösning av tvisten, och 
oavsett om förfarandet inleds av parterna,
föreslås eller föreläggs av domstol eller 
föreskrivs i en medlemsstats nationella rätt.

(a) medling: varje förfarande, oavsett 
beteckning, där en eller flera parter i en tvist 
frivilligt bistås av en medlare för att nå en 
överenskommelse om lösning av tvisten, och 
oavsett om förfarandet inleds av parterna 
eller föreslås av domstol.

Or. fr

Motivering

Parternas frivillighet utgör en vital faktor i medlingsförfarandet. Den föreslagna definitionen 
bryter mot principen om parternas fria vilja och strider mot principen om kravet på deras 
samtycke. Begreppet ”tredje man” kan leda till att uppgörelser i godo av tvister som avser 
företag utesluts, vilka utgör den största andelen av de medlingsförfaranden som tillämpas i 
samband med konsumenttvister.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 44
Artikel 2, led a, stycke 1

(a) medling: varje förfarande, oavsett 
beteckning, där en eller flera parter i en tvist 
bistås av en tredje man för att nå en 
överenskommelse om lösning av tvisten, och 
oavsett om förfarandet inleds av parterna, 
föreslås eller föreläggs av domstol eller 
föreskrivs i en medlemsstats nationella rätt.

(a) medling: ett frivilligt förfarande, som 
utgör ett strukturerat förfarande oavsett 
beteckning, där en eller flera parter i en tvist 
med bistånd av en medlare själva försöker 
att lösa en tvist genom en överenskommelse 
om lösning av tvisten. 

Or. de
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Motivering

Genom en klarare formulering ges en bättre definition av begreppet ”medling”. Framför allt 
bör det framhållas att medling innebär ett frivilligt förfarande.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 45
Artikel 2, led b

(b) medlare: varje tredje man som genomför 
en medling, oavsett den tredje mannens
beteckning eller yrke i den berörda 
medlemsstaten och oavsett på vilket sätt den 
tredje mannen har utsetts eller ombetts att 
fungera som medlare.

(b) medlare: alla personer som genomför en 
medling, oavsett personens beteckning eller 
yrke i den berörda medlemsstaten och 
oavsett på vilket sätt denna person har 
utsetts eller ombetts att fungera som 
medlare.

Or. fr

Motivering

Uppgörelser i godo av tvister som avser företag utgör den största andelen av de 
medlingsförfaranden som tillämpas i samband med konsumenttvister. Hänvisningen till en 
tredje man kan därför leda till att den koppling som kan tänkas finnas mellan företaget och 
medlaren ifrågasätts. Denna koppling garanter i praktiken att tillämpning av medling är 
gratis för konsumenten.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 46
Artikel 2, led b

(b) medlare: varje tredje man som genomför
en medling, oavsett den tredje mannens 
beteckning eller yrke i den berörda 
medlemsstaten och oavsett på vilket sätt den 
tredje mannen har utsetts eller ombetts att 
fungera som medlare.

(b) medlare: tredje man som utses på 
särskilda villkor som rimligen förutsätter 
att en medling genomförs på ett 
professionellt, opartisk och sakkunnigt sätt, 
oavsett den tredje mannens beteckning eller 
yrke i den berörda medlemsstaten och 
oavsett på vilket sätt den tredje mannen har 
utsetts eller ombetts att fungera som 
medlare.

Or. de
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Motivering

Den ursprungliga definitionen i kommissionens förslag är alltför oprecis och leder till 
rättsosäkerhet. En hänvisning till den uppförandekod som enbart kommissionen fastställt för 
medlare är varken önskvärd eller lämplig eftersom lagstiftaren inte var delaktig i 
utarbetandet av denna kod. Dessutom skulle en hänvisning till uppförandekoden leda till en 
hierarki mellan koder, vilket skulle vara till nackdel för bra och välbeprövade nationella 
uppförandekoder.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 47
Artikel 2, led ba (nytt)

(ba) Enligt detta direktiv föreligger en 
gränsöverskridande sakfråga om en av 
parterna i medlingen är bosatt eller har sin 
normala hemvist i en annan medlemsstat 
än den medlemsstat där medlingen äger 
rum. 
Hemvistorten fastställs i enlighet med 
artiklarna 59 och 60 i rådets förordning 
(EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 
om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område1. 
Avgörande tidpunkt för fastställande av om 
det rör sig om ett gränsöverskridande 
sakfråga är den tidpunkt då parterna 
kommer överens om att använda medling.
__________
1 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna i artikel 65 i EG-fördraget, som ligger till grunden för detta direktiv, ger EU 
enbart kompetens att reglera gränsöverskridande sakfrågor. Gemenskapen har inga 
befogenheter att reglera interna tvister. Fastställandet av relevant tidpunkt för en 
gränsöverskridande sakfråga sker i enlighet med beräkningsformeln i artikel 7.1 l i detta 
direktiv.
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Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 48
Artikel 2a (ny)

Artikel 2a
1. Kvalitetssäkringen vid medling 
garanteras genom de kriterier som nämns 
och definieras i kommissionens 
rekommendationer 98/257/EG av den 
30 maj 1998 och 2001/310/EG av den 
4 april 2001, nämligen principerna om 
opartiskhet, öppenhet, effektivitet, rättvisa, 
representation, oberoende, legalitet, frihet 
samt den kontradiktoriska principen.
2. Medlemsstaterna uppmuntrar till att 
certifieringssystem utarbetas av de 
nationella myndigheter som tillhandahåller 
utbildning för medlare.

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till den betydelse som kvalitetssäkringen har vid medling är det lämpligt att 
behandla denna fråga inom ramen för artikel 2 a och inte enbart utifrån artikel 4. För att 
garantera kvalitetssäkringen vid medling bör man hänvisa till det arbete som tidigare utförts 
av kommissionen, nämligen: rekommendationerna 98/257/EG av den 30 maj 1998 och 
2001/310/EG av den 4 april 2001.

Medlarens kompetens beror vanligtvis på dennes yrkeserfarenhet och medlarens utbildning 
bör i direktivet inte göras till ett villkor för huruvida medlingen är effektiv. Eftersom man 
börjar erbjuda utbildning på detta område bör medlemsstaterna, för att kunna garantera 
kvalitetssäkringen, i stället uppmuntra till att det utvecklas certifieringssystem av de 
inrättningar som erbjuder sådan utbildning.

Ändringsförslag från Bert Doorn

Ändringsförslag 49
Artikel 2a (ny)

Artikel 2a
1. Enligt detta direktiv föreligger en 
gränsöverskridande sakfråga om minst en 
av parterna i medlingen är bosatt eller har 
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sin normala hemvist i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat där 
medlingen äger rum.
2. Bosättningsorten fastställs i enlighet med 
artiklarna 59 och 60 i rådets förordning 
(EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 
om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område.
3. En sakfråga betraktas som 
gränsöverskridande beroende på den 
tidpunkt då en begäran om ett europeiskt 
betalningsföreläggande, i enlighet med 
detta direktiv, överlämnas till behörig 
domstol.

Or. nl

Motivering

Ett eventuellt direktiv bör begränsas till gränsöverskridande sakfrågor.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 50
Artikel 3, punkt 1

1. En domstol där talan har väckts får, när 
det är lämpligt och med hänsyn till alla 
omständigheter i ärendet, uppmana parterna 
att använda medling för att lösa tvisten. 
Domstolen får under alla omständigheter 
kräva att parterna deltar i ett 
informationsmöte om användning av 
medling.

1. En domstol där talan har väckts får, när 
det är lämpligt och med hänsyn till alla 
omständigheter i ärendet, föreslå parterna att 
använda medling för att lösa tvisten.

Or. de

Motivering

En domstol kan eventuellt föreslå medling eftersom det är en frivillig form av tvistelösning. 
Således kan det inte finnas någon skyldighet att delta i ett informationsmöte.
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Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 51
Artikel 3, punkt 2

2. Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av nationell lagstiftning som 
gör medling obligatorisk eller som innebär 
att medling är förenad med fördelar eller 
påföljder, innan eller efter det att 
handläggningen i domstol har påbörjats, 
under förutsättning att sådan lagstiftning 
inte inkräktar på rätten till 
domstolsprövning, i synnerhet i situationer 
där en av parterna har hemvist i en annan 
medlemsstat än den där domstolen är 
belägen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 52
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Medling är en frivillig process.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att medling är en frivillig process.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 53
Artikel 3, punkt 2b (ny)

2b. Medlemsstaterna skall se till att så 
många konsumenter som möjligt 
informeras om möjligheterna till och 
fördelarna med medling. Utförlig 
information om möjligheterna till medling 
skall ges där konflikten uppstått. 
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Or. en

Motivering

Att öka medvetenheten om tillgången till medlingssystemen är ett ofrånkomligt krav för de 
skall kunna bli framgångsrika. 

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 54
Artikel 4

Kvalitetssäkring vid medling Kvalitetssäkring vid medling
1. Kommissionen och medlemsstaterna skall 
främja och uppmuntra att medlare och 
organisationer som erbjuder 
medlingstjänster utarbetar och ansluter sig 
till frivilliga uppförandekoder, både på 
gemenskapsnivå och på nationell nivå, och 
andra effektiva kvalitetskontrollmekanismer 
för tillhandahållande av medlingstjänster.

1. Medlemsstaterna skall, med alla medel 
som de anser vara lämpliga, främja 
frivilliga uppförandekoder och andra 
effektiva kvalitetskontrollmekanismer för 
tillhandahållande av medlingstjänster.

2. Medlemsstaterna skall främja och 
uppmuntra utbildning av medlare så att 
parter i en tvist skall kunna välja en 
medlare som effektivt kan bedriva medling 
på ett sätt som parterna har rätt att 
förvänta sig.

2. Medlemsstaterna skall främja den 
grundläggande och fortsatta utbildningen
av medlare för att säkerställa att en medling 
mellan parter genomförs på ett effektivt, 
opartiskt och kompetent sätt och att 
förfarandet är anpassat till 
omständigheterna kring tvisten.

Or. de

Motivering

Det bör understrykas att medlingen skall genomföras på ett rättvist, effektivt, opartiskt och 
kompetent sätt och att förfarandet skall anpassas till omständigheterna kring tvisten. Även i 
detta fall vore det inte lämpligt att hänvisa till den europeiska uppförandekodexen för 
medlare.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 55
Artikel 4, punkt 1a (ny)

1a. Vid medling mellan företag och 
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konsumenter skall tillämpning ske av de 
principer som fastställs i kommissionens 
rekommendation 2001/310/EG om 
principer som skall tillämpas på 
extrajudiciella organ som deltar i reglering 
av konsumenttvister som görs upp i godo.

Or. en

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 56
Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att domstolar 
eller myndigheter på ansökan av parterna 
kan fastställa en förlikning som nåtts genom 
medling i en dom, ett beslut, en officiell 
handling eller i någon annan form som gör 
förlikningen verkställbar på ett liknande sätt 
som en dom enligt nationell lag, under 
förutsättning att förlikningen inte strider mot 
europeisk lag eller mot lagen i den 
medlemsstat där ansökan görs.

1. Medlemsstaterna skall se till att domstolar 
eller myndigheter på uttrycklig ansökan av 
båda parterna kan fastställa en 
överenskommelse som nåtts genom medling 
i en dom, ett beslut, en officiell handling 
eller i någon annan form som gör 
förlikningen verkställbar på ett liknande sätt 
som en dom enligt nationell lag, under 
förutsättning att förlikningen inte strider mot 
europeisk lag eller mot lagen i den 
medlemsstat där ansökan görs.

Or. fr

Motivering

De båda parternas önskan att lösa tvisten utgör en central faktor. Således kan en domstol inte 
meddela att en överenskommelse skall verkställas annat än om båda parterna uttryckligen 
begär detta. Eftersom begreppet ”förlikning” inte har samma innebörd i alla medlemsstater 
bör detta begrepp ersättas av ordalydelsen ”överenskommelse som nåtts genom medling”. 

Ändringsförslag från Giuseppe Gargani

Ändringsförslag 57
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Innehållet i förlikningen kan göras 
verkställbart genom en dom, ett beslut eller 
en officiell handling av en domstol eller 
annan behörig myndighet i enlighet med 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
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begäran görs.

Or. it

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 58
Artikel 6

Tillåtlighet av bevisning i 
tvistemålsrättegångar

Sekretess vid medling 

1. Medlare och alla andra personer som 
deltar i tillhandahållandet av 
medlingstjänster skall inte vittna eller lägga 
fram bevisning i tvistemålsrättegångar om 
något av följande:

1. Med tanke på att medlingen är avsedd att 
ske på sådant sätt att sekretess och 
tystnadsplikt iakttas skall medlemsstaterna, 
om inte parterna kommer överens om något 
annat, se till att varken medlarna eller de 
som berörs av handhavandet av 
medlingsprocessen är skyldiga att röja 
uppgifter till tredje man eller lägga fram 
bevisning i civilrättsliga tvister eller 
skiljedomsförfaranden rörande information 
som framkommer till följd av eller i 
samband med en medling, utom

(a) En uppmaning från en part om att 
inleda medling eller det faktum att en part 
accepterade att delta i medling.

(a) av tvingande hänsyn till allmänintresset 
eller andra tungt vägande skäl, i synnerhet 
när det gäller att tillvarata barns intressen 
eller förebygga fysisk eller psykisk skada på 
en person, eller

(b) Åsikter eller förslag som en part har 
framfört vid medling med avseende på en 
eventuell förlikning i tvisten.

(b) om röjandet är nödvändigt för att 
genomföra eller verkställa en 
överenskommelse som har uppnåtts genom 
medlingen.

(c) Utsagor eller medgivanden som en part 
har framfört under medlingen.
(d) Förslag som har framförts av medlaren.
(e) Det faktum att en part har förklarat sig 
villig att godta ett förslag till förlikning 
från medlaren.
(f) En handling som enbart har utarbetats i 
medlingssyfte.
2. Punkt 1 skall tillämpas oavsett vilken 
form uppgifterna eller bevisningen har.

2. Ingenting i punkt 1 skall hindra 
medlemsstaterna från att föreskriva 
striktare åtgärder för att skydda sekretessen 
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vid medling.

3. Röjande av sådana uppgifter som avses i 
punkt 1 får inte beslutas av en domstol eller 
annan dömande myndighet i en 
tvistemålsrättegång; om sådana uppgifter 
läggs fram som bevisning i strid med punkt 
1, skall bevisningen anses som otillåten. 
Sådana uppgifter får dock röjas eller 
godtas som bevisning
(a) i den mån det behövs för att fullgöra 
eller verkställa en förlikning som har nåtts 
som ett direkt resultat av medling,
(b) av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, i synnerhet när det behövs 
för att skydda barn eller förebygga fysisk 
eller psykisk skada på en person, eller
(c) om medlaren och parterna går med på 
det.
4. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 
skall tillämpas oberoende av om 
domstolsförfarandet avser den tvist som är 
eller var föremål för medling.
5. Med förbehåll för punkt 1 blir bevisning 
som annars är tillåten i 
domstolsförfaranden inte otillåten på grund 
av att den har använts vid medling.

Or. de

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs minimiregler om sekretess som hänför sig till sampelet 
mellan mellan medling och rättsligt förfarande, men inte därutöver. Texten är å ena sidan 
utformad för att beakta att sekretess i rättssystem som är baserade på sedvanerätt är en fråga 
om tystnadsplikt. Å andra sidan är det tämligen lönlöst att slå fast att parterna inte får 
åläggas att röja uppgifter eller lägga fram bevisning om de har rätt att göra detta.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 59
Artikel 6, punkt 3

3. Röjande av sådana uppgifter som avses i 
punkt 1 får inte beslutas av en domstol eller 

3. Röjande av sådana uppgifter som avses i 
punkt 1 får inte beslutas av en domstol eller 
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annan dömande myndighet i en 
tvistemålsrättegång; om sådana uppgifter 
läggs fram som bevisning i strid med punkt 
1, skall bevisningen anses som otillåten. 
Sådana uppgifter får dock röjas eller godtas 
som bevisning

annan dömande myndighet i en 
tvistemålsrättegång; om sådana uppgifter 
läggs fram som bevisning i strid med punkt 
1, skall bevisningen anses som otillåten. 
Sådana uppgifter får dock röjas eller godtas 
som bevisning

(a) i den mån det behövs för att fullgöra 
eller verkställa en förlikning som har nåtts 
som ett direkt resultat av medling,
(b) av tvingande hänsyn till allmänintresset, 
i synnerhet när det behövs för att skydda 
barn eller förebygga fysisk eller psykisk 
skada på en person, eller

(a) av tvingande hänsyn till allmänintresset, 
i synnerhet när det behövs för att skydda 
barn eller förebygga fysisk eller psykisk 
skada på en person, eller

(c) om medlaren och parterna går med på 
det.

(b) om medlaren och båda parterna går med 
på det.

Or. fr

Motivering

I punkterna 1 och 2 poängteras vikten av tystnadsplikt i samband med detta förfarande. 
Punkt 3a strider mot denna princip.

Om punkt 3a i artikel 6 ifrågasätter principen om tystnadsplikt bör denna utgå. Samtidigt bör 
det för säkerhets skull nämnas i artikel 6.3c att båda parterna skall vara överens.

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 60
Artikel 6, punkt 3, led b

(b) av tvingande hänsyn till allmänintresset, 
i synnerhet när det behövs för att skydda 
barn eller förebygga fysisk eller psykisk 
skada på en person, eller

(b) av tvingande hänsyn till allmänintresset, 
i synnerhet när det behövs för att skydda 
barn och konsumenter eller förebygga 
fysisk eller psykisk skada på en person, eller

Or. en

Motivering

Generellt är det viktigt med tystnadsplikt vid medling. Vid konsumenträttslig medling har 
öppenhetsprincipen dock en viktig roll främst när det gäller själva förfarandet (information 
om förfarandets särdrag, kostnaderna, avtalets status, osv.) och förfarandets utgång. 
Företagen är inte intresserade av att ärenden dokumenteras eftersom de upplever att detta 
skulle skada deras anseende på marknaden. Däremot är inrättandet av ett 
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dokumentationssystem viktigt för konsumentpolitiken. Den nödvändiga frivilliga karaktären 
hos den konsumenträttsliga medlingen får inte bli en förevändning för att urholka 
öppenhetsprincipen. 

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 61
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
1. Ingen bestämmelse i artikel 6a kan 
tolkas som att medlaren föreskrivs en 
skyldighet om tystnadsplikt om denne inte 
kan förutsättas ha känt till att sakfrågan, 
vid den tidpunkt då parterna beslutade att 
begära medling, innebar 
gränsöverskridande medling. 
2. Ingen bestämmelse i detta direktiv får 
tolkas som om den påverkar en skyldighet 
gällande tystnadsplikt som föreskrivs i en 
medlemsstats lagstiftning och som i 
tillämpligt fall gäller medlaren.

Or. fr

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 62
Artikel 7, punkt 1

1. Preskriptionsfrister och andra tidsfrister 
för det anspråk som är föremål för medling 
skall avbrytas från och med den tidpunkt, 
efter det att tvisten har uppstått, då 

1. Preskriptionsfrister och andra tidsfrister 
för den tvist som är föremål för medling 
skall avbrytas från och med den tidpunkt, 
efter det att tvisten har uppstått, då 

(a) parterna enas om att använda medling, (a) parterna enas om att använda medling,

(b) medling föreläggs av domstol, eller (b) medling föreslås av domstol.

(c) en förpliktelse att använda medling 
uppkommer enligt en medlemsstats 
nationella lag.

Or. fr
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Motivering

Begreppet ”anspråk” bör ersättas med begreppet ”tvist” i syfte att använda en terminologi 
som leder till likadana rättsliga följder i alla medlemsstater. 

Samtidigt bör denna artikel anpassas till ändringsförslag 4 som behandlar parternas önskan 
att lösa tvisten. 

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 63
Artikel 7, punkt 2

2. Om medling har avslutats utan att någon 
förlikning har nåtts, börjar tidsfristen åter 
löpa från den tidpunkt då medlingen 
avslutades utan förlikning, räknat från den 
dag då den ena eller båda parterna eller 
medlaren förklarar att medlingen är avslutad 
eller i praktiken drar sig ur den. Fristen skall 
under alla omständigheter vara minst en 
månad från det att den åter börjar löpa, utom 
om det är fråga om en frist inom vilken talan 
måste väckas för att undvika att en 
interimistisk eller liknande åtgärd upphör att 
ha verkan eller återkallas.

2. Om medling har avslutats utan att någon 
uppgörelse i godo har nåtts, börjar 
tidsfristen åter löpa från den tidpunkt då 
medlingen avslutades utan förlikning, räknat 
från den dag då den ena eller båda parterna 
eller medlaren förklarar att medlingen är 
avslutad eller i praktiken drar sig ur den. 
Fristen skall under alla omständigheter vara 
minst en månad från det att den åter börjar 
löpa, utom om det är fråga om en frist inom 
vilken talan måste väckas för att undvika att 
en interimistisk eller liknande åtgärd upphör
att ha verkan eller återkallas.

Or. fr

Motivering

För det först bör medlarens åsikter inte införlivas i en förlikning. Det vanligaste resultatet av 
en lyckad medling är att tvisten löses utan att medlaren är tvungen att redogöra för sin åsikt. 
Förslaget till direktiv bör således inte innehålla en ordalydelse som förutsätter ett lyckat 
medlingsförfarande för att en förlikning skall uppnås. 

Ändringsförslag från Diana Wallis

Ändringsförslag 64
Artikel 7, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall bedöma om det går 
att lägga fram ett förslag till instrument 
som ytterligare skulle harmonisera 
preskriptionstiderna i syfte att göra det 
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lättare för den inre marknaden att fungera 
väl.

Or. en

Ändringsförslag från Jean-Paul Gauzès

Ändringsförslag 65
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Information till medborgarna

1. Medlemsstaterna skall se till att 
medborgarna har tillgång till information, 
särskilt på Internet, om hur de kan 
kontakta ackrediterade tillhandahållare av 
medling och medlare, särskilt de som är 
anslutna till den europeiska 
uppförandekoden för medlare.
2. Medlemsstaterna skall uppmuntra 
utövande jurister att informera sina 
klienter om möjligheten till medling.

Or. fr

Motivering

Många medlemsstater har inget system för ackreditering av medlare. Ett sådant system 
kräver att staten utför kontinuerlig kvalitetskontroll av medling, och att den är skyldig att 
upprätta en förteckning över medlare och inrätta certifiering, vilket medför en risk för att 
staten ställs till svars om medlaren begår ett fel. Detta skulle kunna framstå som förtäckt 
annonsering eftersom sådana förteckningar inte kan vara fullständiga och inte kan 
uppdateras kontinuerligt. Det vore inte lämpligt att genom en artikel om information till 
medborgarna låta staten bära ansvaret för medlingsförfaranden. Det är bättre att begränsa 
sig till att kräva att medlemsstaterna ser till att information om medling och medlare görs lätt 
tillgänglig, exempelvis genom samarbete med yrkessammanslutningar, och genom att främja 
kvalitetssäkring i samband med medling genom att införa en kvalitetsbeteckning som utfärdas 
av yrkesmän.

Ändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Ändringsförslag 66
Artikel 7a (ny)
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Artikel 7a
Information till medborgarna

Medlemsstaterna skall se till att 
medborgarna har tillgång till information 
om hur de kan kontakta ackrediterade 
tillhandahållare av medling och medlare.

Or. de

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att allmänheten informeras om hur man kan få 
tillgång till ackrediterade medlare. 

Ändringsförslag från Bert Doorn

Ändringsförslag 67
Artikel 9, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den 1 september 2007 och skall genast 
underrätta kommissionen om detta.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
administrativa åtgärder som är nödvändiga 
för eller som leder till att parterna i en 
medling genom frivillig överenskommelse 
vidtar erforderliga åtgärder och att 
medlemsstaterna vidtar alla erforderliga 
försiktighetsåtgärder för att garantera att 
de resultat som ställs upp i direktivet 
uppnås i syfte att följa detta direktiv senast 
den 1 september 2008, med undantag för 
artikel 8, vars bestämmelser skall träda i 
kraft från och med den 1 september 2009 
och skall genast underrätta kommissionen 
om dessa åtgärder.

Or. nl

Motivering

Det måste vara möjligt att tillämpa direktivet genom självreglering.


