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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/     /EY,

annettu               ,

kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja

direktiivien 90/619 ETY, 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan

ja 55 ja 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 385, 11.12.1998, s. 10 ja EYVL 177 E, 27.6.2000, s. 21.
2 EYVL C 169, 16.6.1999, s. 43.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. toukokuuta 1999 (EYVL C 279, 1.10.1999,

s. 197), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu             (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)
ja Euroopan parlamentin päätös, tehty                 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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1) Sisämarkkinoiden tavoitteiden toteuttamisen yhteydessä olisi säädettävä toimenpiteistä, joiden

tarkoituksena on yhtenäistää näitä markkinoita vähitellen ja joilla on erityisesti pyrittävä

korkean kuluttajansuojan tason saavuttamiseen perustamissopimuksen 95 ja 153 artiklan

mukaisesti.

2) Rahoituspalvelujen etämyynti on kuluttajille ja rahoituspalvelujen tarjoajille sisämarkkinoiden

toteutumisen tärkeimpiä konkreettisia ilmenemismuotoja.

3) Sisämarkkinoilla on kuluttajien edun mukaista, että ketään syrjimättä heidän käytettävissään

on mahdollisimman laaja valikoima yhteisössä saatavilla olevia rahoituspalveluja niin, että

kuluttajat voivat valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan palvelun. Kuluttajille olennaisesti

kuuluvan valinnanvapauden takaamiseksi tarvitaan korkeaa kuluttajansuojan tasoa kuluttajien

luottamuksen lisäämiseksi etämyyntiin.

4) Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta on olennaista, että kuluttajat voivat

neuvotella ja tehdä sopimuksia muuhun jäsenvaltioon sijoittuneen palvelujen tarjoajan kanssa

riippumatta siitä, onko palvelujen tarjoaja sijoittunut myös siihen jäsenvaltioon, jossa

kuluttaja asuu.

5) Aineettoman luonteensa vuoksi rahoituspalvelut ovat erityisen sopivia etäpalveluna

tarjottavaksi, ja rahoituspalvelujen etämyyntiin sovellettavan lainsäädännön aikaansaamisen

pitäisi lisätä kuluttajan luottamusta uusien tekniikoiden, kuten elektronisen kaupankäynnin

käyttämiseen rahoituspalvelujen etämyynnissä.
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6) Tätä direktiiviä on määrä soveltaa perustamissopimuksen ja johdetun oikeuden mukaisesti,

mukaan lukien direktiivi 2000/31/EY sähköisestä kaupankäynnistä1, jota sovelletaan

ainoastaan sen piiriin kuuluviin liiketoimiin.

7) Tällä direktiivillä pyritään saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet rajoittamatta palvelujen

tarjoamisen vapautta koskevan yhteisön lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön

soveltamista tai, tapauksen mukaan, vastaanottavan jäsenvaltion suorittamaa valvontaa ja/tai

luvan myöntämistä tai jäsenvaltioiden valvontajärjestelmiä silloin, kun se on yhteisön

lainsäädännön mukaista.

8) Tällä direktiivillä ja erityisesti niillä säännöksillä, jotka liittyvät tietoihin sopimukseen

sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskevasta

sopimuslausekkeesta, ei liioin rajoiteta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden

tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviilioikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/20012 eikä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa

lakia koskevan vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen sovellettavuutta rahoituspalvelujen

etämyyntiin.

9) Rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää

tietyillä aloilla kuluttajansuojan tason nostamista entisestään. Tämä edellyttää muun muassa

yhdenmukaistamattomien yhteissijoitusrahastojen, sijoituspalveluihin sovellettavien

käytännesääntöjen ja kuluttajaluottojen suurempaa lähentymistä. Kunnes tällainen

lähentyminen toteutuu olisi säilytettävä korkea kuluttajansuojan taso.

                                                
1 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
2 EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.



12425/1/01 REV 1 USQ/mrc 4
DG I   FI

10) Kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetussa Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY1 annetaan tärkeimmät säännökset, joita

sovelletaan tavaroita tai palveluja koskeviin palvelujen tarjoajan ja kuluttajan välisiin

etäsopimuksiin. Kyseinen direktiivi ei kuitenkaan kata rahoituspalveluja.

11) Komissio teki tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli määrittää erityistoimien tarve

rahoituspalvelujen alalla, ja kehotti sen yhteydessä kaikkia niitä, joita asia koskee, esittämään

näkemyksensä, erityisesti komission vihreän kirjan "Rahoituspalvelut: kuinka kuluttajien

odotuksiin vastataan" valmistelun yhteydessä. Tässä yhteydessä tapahtuneen kuulemisen

perusteella komissio totesi, että on tarpeen vahvistaa kuluttajansuojaa tällä alalla ja päätti siksi

esittää rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan erityisen ehdotuksen.

12) Jäsenvaltioiden antamat rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevat ristiriitaiset tai erilaiset

kuluttajien suojasäännökset voivat vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan ja

sisämarkkinoilla toimivien yritysten väliseen kilpailuun. Tämän vuoksi on tarpeen ottaa

käyttöön yhteisön tason yhteiset säännöt tällä alalla heikentämättä yleisesti kuluttajansuojaa

jäsenvaltioissa.

                                                
1 EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.
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13) Tällä direktiivillä olisi turvattava korkea kuluttajansuojan taso rahoituspalvelujen vapaan

liikkuvuuden varmistamiseksi. Jäsenvaltiot eivät saisi voida antaa tässä direktiivissä

yhdenmukaistettavilla aloilla muita kuin siinä vahvistettuja säännöksiä, ellei tässä

direktiivissä nimenomaisesti toisin säädetä.

14) Tämä direktiivi kattaa kaikki rahoituspalvelut, joita voidaan tarjota etäpalveluna. Tiettyjä

rahoituspalveluja koskevat kuitenkin yhteisön lainsäädännön erityissäännökset, joita

sovelletaan edelleen näihin rahoituspalveluihin. Olisikin vahvistettava periaatteet, joita

sovelletaan tällaisten palvelujen etämyyntiin.

15) Etäsopimuksiin liittyy etäviestintävälineiden käyttö, ja erilaisia viestintävälineitä käytetään

osana etämyynti- tai etäpalvelujen tarjoamisjärjestelmiä, joissa palvelujen tarjoaja ja kuluttaja

eivät ole yhtä aikaa läsnä. Näiden viestintävälineiden jatkuva kehitys edellyttää periaatteiden

määrittelemistä myös niille välineille, jotka eivät vielä ole laajasti käytössä. Tämän vuoksi

sellaisia sopimuksia, joita koskevat tarjoukset, neuvottelut ja päätökset tehdään etäältä, on

pidettävä etäsopimuksina.

16) Sopimus, johon sisältyy sarja peräkkäisiä tai erillisiä, ajan mittaan toteutettavia, luonteeltaan

samankaltaisia toimituksia, voi olla luonteeltaan oikeudellisesti erilainen eri jäsenvaltioissa.

On kuitenkin tärkeää, että tätä direktiiviä sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

Sen vuoksi olisi katsottava, että tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan ensimmäiseen sarjan

peräkkäisistä tai erillisistä, ajan mittaan toteutettavista, luonteeltaan samankaltaisista

toimituksista, jos niiden voidaan katsoa muodostavan kokonaisuuden, riippumatta siitä, onko

toimituksesta tai toimitusten sarjasta tehty yksi sopimus vai erillisiä peräkkäisiä sopimuksia.
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17) 'Alkuperäisen palvelusopimuksen' katsotaan muodostuvan esimerkiksi pankkitilin

avaamisesta, luottokortin hankkimisesta tai salkunhoitosopimuksen tekemisestä; 'toimituksia'

ovat esimerkiksi rahan tallettaminen pankkitilille tai sen nosto pankkitililtä,

luottokorttimaksut sekä salkunhoitosopimuksen puitteissa tehdyt liiketoimet. Lisättäessä uusia

kohtia alkuperäiseen palvelusopimukseen, esimerkkinä mahdollisuus käyttää sähköistä

maksuvälinettä yhdessä henkilöllä olevan pankkitilin kanssa, kyseessä ei ole 'toimitus' vaan

lisäsopimus, johon sovelletaan tätä direktiiviä. Jos kuluttaja merkitsee uusia osuuksia samasta

yhteissijoitusrahastosta, on kyseessä yksi 'peräkkäisistä luonteeltaan samankaltaisista

toimituksista'.

18) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluu rahoituspalvelujen tarjoajan hoitama palvelujen

tarjoamisjärjestelmä, ja sen soveltamisalan ulkopuolelle pyritään jättämään ainoastaan täysin

tilapäisesti ja etäsopimusten tekemiseen tähtäävien kaupallisten rakenteiden ulkopuolella

tarjottavat palvelut.

19) Palvelujen tarjoaja on etäpalveluja tarjoava henkilö. Tätä direktiiviä pitäisi kuitenkin soveltaa

myös tilanteisiin, joissa jokin sopimusvaiheista tapahtuu välittäjää käyttäen. Välittäjän

osuuden luonteen ja osallistumisasteen huomioon ottaen direktiivin asiaa koskevia säännöksiä

olisi sovellettava tällaiseen välittäjään tämän oikeudellisesta asemasta riippumatta.

20) Pysyviin välineisiin kuuluvat erityisesti levykkeet, CD-ROM:it, DVD:t ja kuluttajan

tietokoneen kovalevy, joille sähköposti tallennetaan, mutta niihin eivät sisälly Internet-

sivustot, jollei kyseessä oleva sivusto täytä pysyvän välineen määritelmässä esitettyjä

kriteerejä.
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21) Etäviestintävälineiden käyttö ei saisi johtaa kuluttajalle annettavan tiedon rajoittamiseen

perusteettomasti. Avoimuuden varmistamiseksi tässä direktiivissä säädetään vaatimukset

kuluttajalle annettavien tietojen riittävästä tasosta sekä ennen sopimuksen tekemistä että sen

jälkeen. Ennen sopimuksen tekemistä kuluttajan olisi saatava tarpeelliset ennakkotiedot

voidakseen arvioida tarjottua rahoituspalvelua asianmukaisesti ja voidakseen täten tehdä

perustellun valinnan. Palvelujen tarjoajan olisi määriteltävä, kuinka kauan hänen tarjouksensa

on sellaisenaan voimassa.

22) Tässä direktiivissä luetellut tiedot koskevat kaikenlaisiin rahoituspalveluihin sovellettavia

yleisluonteisia tietoja. Muita vaatimuksia, jotka koskevat jostakin tietystä palvelusta

annettavia tietoja, kuten vakuutuksen kattavuutta ei eritellä yksinomaan tässä direktiivissä.

Tällaiset tiedot olisi soveltuvin osin annettava asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön

mukaisesti tai yhteisön oikeuden mukaisesti annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

23) Parhaan mahdollisen kuluttajansuojan varmistamiseksi on tärkeää, että kuluttajalle tiedotetaan

riittävästi tämän direktiivin säännöksistä ja mahdollisista tämän alan käytännesäännöistä, ja

kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus.

24) Tapauksissa, joissa peruuttamisoikeutta ei sovelleta, koska kuluttaja nimenomaisesti pyytää

sopimuksen täytäntöönpanoa, palvelujen tarjoajan olisi ilmoitettava tästä kuluttajalle.
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25) Kuluttajaa olisi suojattava sellaisilta palveluilta, joita ei ole tilattu. Kuluttaja olisi myös

vapautettava kaikista velvoitteista, kun on kyseessä palvelu, jota ei ole tilattu, eikä kuluttajan

vastauksen puuttumista pidä pitää tarjouksen hyväksymisenä. Tällä säännöllä ei kuitenkaan

rajoitettaisi osapuolten välillä pätevästi tehtyjen sopimusten hiljaiseen uudistamiseen, jos

jäsenvaltion lainsäädännössä hyväksytään tällainen hiljainen uudistaminen.

26) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet suojatakseen tehokkaasti

yhteydenotoilta niitä kuluttajia, jotka eivät halua, että heihin otetaan yhteyttä tietyillä

viestintävälineillä tai tiettyinä aikoina. Tällä direktiivillä ei kuitenkaan rajoiteta kuluttajan

mahdollisuutta turvautua erityisiin suojakeinoihin, jotka ovat hänen käytettävissään

henkilötietoja ja yksityisyyden suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

27) Kuluttajien suojaamiseksi olisi säädettävä asianmukaisista ja tehokkaista valitus- ja

oikeussuojamenettelyistä jäsenvaltioissa mahdollisten kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan

välisten riitojen selvittämiseksi, käyttäen mahdollisesti voimassa olevia menettelyjä.

28) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava tuomioistuinten ulkopuolisia julkisia tai yksityisiä

sovitteluelimiä toimimaan yhteistyössä rajat ylittävien riitojen ratkaisemiseksi. Tällä

yhteistyöllä pitäisi pyrkiä siihen, että kuluttaja voisi osoittaa valitukset toiseen jäsenvaltioon

sijoittunutta palvelujen tarjoajaa vastaan tuomioistuimen ulkopuoliseen sovitteluelimeen siinä

jäsenvaltiossa, jossa hän asuu. Rahoituspalvelualan riitojenratkaisuverkoston (FIN-NET)

perustaminen helpottaa kuluttajien toimintaa heidän käyttäessään rajat ylittäviä palveluja.
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29) Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta yhteisön oikeuden mukaisesti ulottaa

tässä direktiivissä säädetty suoja koskemaan voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä tai

henkilöitä, jotka hyödyntävät rahoituspalveluja ryhtyäkseen yrittäjiksi.

30) Tämän direktiivin soveltamisalaan tulisi kuulua myös niiden tapausten, joissa kansallisessa

lainsäädännössä säädetään kuluttajan sitovasta lausumasta sopimukseen.

31) Palvelujen tarjoajan kielivalintaa koskevilla tämän direktiivin säännöksillä ei tulisi rajoittaa

yhteisön lainsäädännön mukaan hyväksyttyjen, kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvien

kielivalintaa koskevien säännösten soveltamista.

32) Yhteisö ja jäsenvaltiot ovat tehneet sitoumuksia palvelukaupan yleissopimuksen (GATS)

puitteissa kuluttajien mahdollisuuksista hankkia pankki- ja sijoituspalveluja ulkomailta.

GATS-sopimuksessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa

vakavaraisuustoimenpiteitä, esimerkiksi sijoittajien, talletusten tekijöiden,

vakuutuksenottajien tai sellaisten henkilöiden suojaamiseksi, joille rahoituspalvelun tarjoaja

on velvollinen suorittamaan rahoituspalvelun. Näillä toimenpiteillä ei tulisi asettaa rajoituksia,

jotka menevät pidemmälle kuin on perusteltua kuluttajansuojan varmistamisen kannalta.



12425/1/01 REV 1 USQ/mrc 10
DG I   FI

33) Tämän direktiivin antamisen yhteydessä olisi mukautettava direktiivin 97/7/EY ja kuluttajien

etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/27/EY1 soveltamisalaa, samoin kuin sen

peruuttamisajan soveltamisalaa, josta säädetään henkivakuutuksen ensivakuutusliikettä

koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta ja säännöksistä,

joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä 8 päivänä

marraskuuta 1990 annetussa toisessa neuvoston direktiivissä 90/619/ETY2.

34) Suunnitellun toiminnan tavoitetta eli yhteisten sääntöjen vahvistamista kuluttajille

rahoituspalvelujen etämyyntiä varten ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden

toimin, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa

toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen

mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyyntiä

koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen.

                                                
1 EYVL L 166, 11.6.1998, s. 51, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

direktiivillä 2000/31/EY (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
2 EYVL L 330, 29.11.1990, s. 50, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

direktiivillä 92/96/ETY (EYVL L 360, 9.12.1992, s. 1).
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2. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan ainoastaan alkuperäiseen sopimukseen sellaisten

rahoituspalveluja koskevien sopimusten osalta, joihin sisältyy alkuperäinen palvelusopimus, jonka

jälkeen suoritetaan sarja peräkkäisiä tai erillisiä, ajan mittaan toteutettavia,  luonteeltaan

samankaltaisia liiketoimia..

Jos alkuperäistä palvelusopimusta ei ole, mutta samojen sopimuspuolten välillä suoritetaan

peräkkäisiä, luonteeltaan samankaltaisia liiketoimia, 3 ja 4 artiklaa sovelletaan ainoastaan silloin,

kun ensimmäinen liiketoimi tehdään. Jos luonteeltaan samankaltaista liiketointa ei kuitenkaan

suoriteta yhden vuoden kuluessa, seuraavan liiketoimen suorittaminen katsotaan uuden liiketoimien

sarjan ensimmäisen palvelun tarjoamiseksi ja näin ollen 3 ja 4 artiklaa sovelletaan.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'etäsopimuksella' palvelujen tarjoajan ja kuluttajan välistä rahoituspalveluja koskevaa

sopimusta, joka tehdään palvelujen tarjoajan järjestämän sellaisen etämyynti- tai

palveluntarjontamenetelmän avulla, jossa tämä käyttää yksinomaan yhtä tai useampaa

etäviestintävälinettä sopimuksen tekemiseen asti sopimuksen tekeminen mukaan luettuna;

b) 'rahoituspalveluilla' pankki-, luotto-, vakuutus-, yksilöllisiä eläkejärjestely-, sijoitus- tai

maksupalveluja;
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c) 'palvelujen tarjoajalla' luonnollista henkilöä tai julkista tai yksityistä oikeushenkilöä, joka

elinkeino- tai ammattitoiminnassaan tarjoaa sopimuksen perusteella etäsopimuksissa

tarkoitettuja palveluja;

d) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa

sopimuksissa toimii sellaisessa tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen harjoittamaansa

elinkeinoon tai ammattiin;

e) 'etäviestintävälineellä' välinettä, jota voidaan käyttää palvelujen tarjoajan ja kuluttajan välisen

palvelun etämyyntiin ilman, että nämä kaksi osapuolta ovat samaan aikaan paikalla;

f) 'pysyvällä välineellä' välinettä, jonka avulla kuluttaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti

osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat helposti saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen

käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen

tulostamisen muuttumattomina;

g) 'etäviestintävälineen operaattorilla tai toimittajalla' luonnollista henkilöä tai julkista tai

yksityistä oikeushenkilöä, joka elinkeino- tai ammattitoiminnassaan tarjoaa palvelujen

tarjoajien käyttöön yhden tai useamman etäviestintävälineen.
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3 artikla

Kuluttajalle ennen etäsopimuksen tekemistä annettavat tiedot

1. Kuluttajalle on annettava hyvissä ajoin ennen kuin tämä tulee etäsopimuksen tai tarjouksen

sitomaksi, seuraavat tiedot:

1) palvelujen tarjoajan osalta

a) palvelujen tarjoajan henkilöllisyys ja pääasiallinen toimiala, käyntiosoite, johon

palvelujen tarjoaja on sijoittautunut, ja muu kuluttajan ja palvelujen tarjoajan välisten

suhteiden kannalta merkityksellinen käyntiosoite;

b) siihen jäsenvaltioon, jossa kuluttaja asuu, sijoittautuneen palvelujen tarjoajan edustajan

henkilöllisyys ja kuluttajan ja edustajan välisten suhteiden kannalta merkityksellinen

käyntiosoite, jos tällainen edustaja on olemassa;

c) kun kuluttaja asioi muun ammattitoimijan kuin palvelujen tarjoajan kanssa, kyseisen

ammattitoimijan henkilöllisyys, se, missä ominaisuudessa tämä toimii kuluttajaan

nähden, sekä kuluttajan ja kyseisen ammattitoimijan välisten suhteiden kannalta

merkityksellinen käyntiosoite;

d) jos palvelujen tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan julkiseen rekisteriin,

se rekisteri, johon palvelujen tarjoaja on merkitty, ja palvelujen tarjoajan

rekisterinumero tai muu vastaava tunniste kyseisessä rekisterissä;
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e) jos palvelujen tarjoajan toiminta on lupajärjestelmän alaista, asianomaisen

valvontaviranomaisen yhteystiedot;

2) rahoituspalvelun osalta

a) kuvaus rahoituspalvelun pääasiallisista ominaisuuksista;

b) kuluttajan rahoituspalvelusta palvelujen tarjoajalle maksettava kokonaishinta mukaan

lukien kaikki liitännäiset maksut, kulut ja kustannukset sekä kaikki palvelujen tarjoajan

kautta maksetut verot tai, jos tarkkaa hintaa ei voida ilmoittaa, hinnan laskentaperuste,

jotta kuluttaja voi tarkistaa hinnan;

c) ilmoitus siinä tapauksessa, että rahoituspalvelu liittyy välineisiin, joista aiheutuu niiden

erityisluonteen tai niillä suoritettaviin liiketoimiin liittyvä erityinen riski tai joiden hinta

riippuu sellaisista rahoitusmarkkinavaihteluista, joihin palvelujen tarjoaja ei voi

lainkaan vaikuttaa, eikä tätä aikaisempien sopimusten täyttämisen voida katsoa

ilmaisevan sitä, miten sopimusta tulevaisuudessa täytetään;

d) ilmoitus mahdollisuudesta, että saattaa olla olemassa muita veroja ja/tai maksuja, joita

ei makseta palvelujen tarjoajan kautta tai joita hän ei määrää;

e) annettujen tietojen voimassaoloaikaa koskevat mahdolliset rajoitukset;

f) sopimuksen maksu- ja täytäntöönpanojärjestelyt;

g) kaikki erityiset etäviestintävälineen käytöstä kuluttajalle aiheutuvat lisäkustannukset, jos

tällaisia lisäkustannuksia peritään;
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3) etäsopimuksen osalta

a) 6 artiklassa tarkoitetun peruuttamisoikeuden olemassaolo tai sen puuttuminen, ja jos

peruuttamisoikeus on olemassa, sen kesto ja käyttöä koskevat ehdot mukaan lukien

tiedot maksusta, joka kuluttajaa voidaan vaatia maksamaan 7 artiklan 1 kohdan

perusteella, ja seuraukset tämän oikeuden käyttämättä jättämisestä;

b) etäsopimuksen vähimmäiskestoaika jatkuvan tai toistuvasti suoritettavan

rahoituspalvelun yhteydessä;

c) tiedot, jotka koskevat osapuolten mahdollista oikeutta purkaa etäsopimus

ennenaikaisesti tai yksipuolisesti sopimuksen ehtojen nojalla, mukaan lukien

mahdolliset etäsopimuksessa määrätyt tällaisissa tilanteissa sovellettavat

seuraamusmaksut;

d) käytännön ohjeet peruuttamisoikeuden käyttämistä varten, joista ilmenee muun muassa

se, minne peruuttamisilmoitus on lähetettävä;

e) jäsenvaltio tai -valtiot, joiden lainsäädännön pohjalta palvelujen tarjoaja luo suhteet

kuluttajaan ennen etäsopimuksen tekoa;

f) etäsopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskevat

sopimuslausekkeet;
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g) millä kielellä tai kielillä sopimuksen sisältö ja ehdot sekä tässä artiklassa tarkoitetut

ennalta annettavat tiedot esitetään, sekä millä kielellä tai kielillä palvelujen tarjoaja

sitoutuu kuluttajan suostumuksella hoitamaan yhteydet etäsopimuksen

voimassaoloaikana;

4) oikeussuojan osalta

a) onko etäsopimuksen osapuolena olevalla kuluttajalla käytettävissä tuomioistuimen

ulkopuolisia valitus- ja oikeussuojamenettelyjä, ja jos on, miten kuluttaja voi käyttää

niitä;

b) talletusten vakuusjärjestelmistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/19/EY1 ja sijoittajien korvausjärjestelmistä

3 päivänä maaliskuuta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien

97/9/EY2 soveltamisalaan kuulumattomat vakuusrahastot tai muut korvausjärjestelyt.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, joiden kaupallinen tarkoitus on selvästi ilmaistava, on

annettava selkeinä ja ymmärrettävinä käytettyyn etäviestintävälineeseen soveltuvalla tavalla ja

noudattaen erityisesti hyvää kauppatapaa sekä periaatteita, joilla suojellaan niitä henkilöitä, kuten

alaikäisiä, jotka jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan eivät ole oikeustoimikelpoisia.

                                                
1 EYVL L 135, 31.5.1994, s. 5.
2 EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22.
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3. Jos yhteydenotoissa käytetään puhelinviestintää:

a) palvelujen tarjoajan henkilöllisyys ja palvelujen tarjoajan aloittaman puhelun

kaupallinen tarkoitus on täysin selvästi ilmaistava kuluttajalle jokaisen

puhelinkeskustelun alussa;

b) jos kuluttaja nimenomaisesti suostuu siihen, vain seuraavat tiedot tarvitsee antaa

– kuluttajan kanssa asioivan henkilön henkilöllisyys ja hänen yhteytensä palvelujen

tarjoajaan;

– kuvaus rahoituspalvelun pääasiallisista ominaisuuksista;

– kuluttajan rahoituspalvelusta palvelujen tarjoajalle maksettava kokonaishinta

kaikkine palvelujen tarjoajan kautta maksettuine veroineen tai, jos tarkkaa hintaa

ei voida ilmoittaa, hinnan laskentaperuste, jotta kuluttaja voi tarkistaa hinnan;

– ilmoitus mahdollisuudesta, että saattaa olla olemassa muita veroja ja/tai

kustannuksia, joita ei makseta palvelujen tarjoajan kautta tai joita hän ei määrää;

– 6 artiklassa tarkoitetun peruuttamisoikeuden olemassaolo tai puuttuminen, ja jos

peruuttamisoikeus on olemassa, sen kesto ja käyttöä koskevat ehdot mukaan

lukien tiedot maksusta, joka voidaan vaatia kuluttajalta 7 artiklan 1 kohdan

perusteella.
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Palvelujen tarjoajan on ilmoitettava kuluttajalle, että lisätietoja on saatavilla pyynnöstä, ja hänen on

mainittava, millaisista lisätiedoista on kyse. Palvelujen tarjoajan on joka tapauksessa annettava

täydet tiedot täyttäessään 5 artiklan mukaiset velvollisuutensa.

4. Kuluttajalle sopimusvelvoitteista ennen sopimuksen tekemistä annettavien tietojen on oltava

niiden sopimusvelvoitteiden mukaiset, joita sopimukseen otaksuttavasti sovellettavan lainsäädännön

perusteella noudatettaisiin, jos etäsopimus tehtäisiin.

4 artikla

Muut tietojenantoa koskevat vaatimukset

1. Jos yhteisön rahoituspalveluja koskevaan lainsäädäntöön sisältyy 3 artiklan 1 kohdassa

lueteltujen vaatimusten lisäksi muita ennalta annettavia tietoja koskevia vaatimuksia, kyseisiä

vaatimuksia sovelletaan edelleen.

2. Kunnes saadaan aikaan suurempi yhdenmukaistaminen, jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai

ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä ennakkotietoja koskevista vaatimuksista, kunhan säännökset

ovat yhteisön oikeuden mukaisia.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut

kansalliset säännöksensä ennakkotietoja koskevista vaatimuksista, jos sellaisia on asetettu 3 artiklan

1 kohdassa lueteltujen lisäksi. Komissio ottaa ilmoitetut kansalliset säännökset huomioon

laatiessaan 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kertomusta.
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4. Jotta kaikin asianmukaisin keinoin luotaisiin suurempaa avoimuutta, komissio varmistaa, että

sille ilmoitetut tiedot kansallisista säännöksistä ovat kuluttajien ja palvelujen tarjoajien saatavilla.

5 artikla

Sopimusehtojen ja ennen sopimuksen tekemistä annettavien tietojen ilmoittaminen

1. Hyvissä ajoin ennen kuin kuluttaja tulee etäsopimuksen tai tarjouksen sitomaksi, palvelujen

tarjoajan on ilmoitettava kuluttajalle kaikki sopimusehdot sekä 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklassa

tarkoitetut tiedot kirjallisesti tai muulla kuluttajan saatavilla ja käytettävissä olevalla pysyvällä

välineellä.

2. Palvelujen tarjoajan on täytettävä 1 kohdassa säädetty velvollisuutensa välittömästi

etäsopimuksen tekemisen jälkeen, jos kyseinen sopimus on tehty kuluttajan pyynnöstä sellaista

etäviestintävälinettä käyttäen, jonka avulla ei ole mahdollista antaa sopimusehtoja ja tietoja

1 kohdan mukaisesti.

3. Kuluttajalla on millä hetkellä hyvänsä sopimussuhteen voimassaoloaikana oikeus pyynnöstä

saada sopimusehdot kirjallisina. Lisäksi kuluttajalla on oikeus muuttaa käytettävää

etäviestintävälinettä, jos tämä ei ole ristiriidassa tehdyn sopimuksen tai kyseisen rahoituspalvelun

luonteen kanssa.
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6 artikla

Peruuttamisoikeus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuluttajalla on 14 kalenteripäivää aikaa peruuttaa

sopimus seuraamusmaksuitta ja syytä ilmoittamatta. Tämä aika on kuitenkin pidennettävä

30 kalenteripäiväksi sellaisten sopimusten osalta, jotka koskevat direktiivissä 90/619/EY

tarkoitettuja henkivakuutuksia ja yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.

Peruuttamisen määräaika alkaa

– joko päivänä, jona sopimus on tehty, lukuun ottamatta henkivakuutusta, jolloin määräaika

alkaa päivänä, jona kuluttaja on saanut tiedon sopimuksen tekemisestä;

– tai päivästä, jona kuluttaja saa sopimusehdot ja 5 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaiset tiedot, jos

tämä ajankohta on myöhäisempi kuin ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että peruuttamisoikeuden lisäksi sijoituspalveluja koskevien

etäsopimusten täyttäminen lykkäytyy tässä kohdassa säädetyn määräajan.
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2. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta

a) rahoituspalveluihin, joiden hinta riippuu mahdollisista muutoksista peruuttamisen

määräaikana rahoitusmarkkinoilla, joihin palvelujen tarjoaja ei voi vaikuttaa, kuten palvelut,

jotka liittyvät seuraaviin välineisiin:

– valuutanvaihto,

– rahamarkkinavälineet,

– siirrettävät arvopaperit,

– yhteissijoitusyritysten osuudet,

– rahoitusfutuurisopimukset, mukaan lukien vastaavat nettoarvoon tilitettävät

rahoitusvälineet,

– korkotermiinisopimukset (FRAt),

– koron-, valuutan- ja osakkeenvaihtosopimukset (equity swaps),

– optiot tässä alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden hankkimiseksi tai

luovuttamiseksi, mukaan lukien vastaavat nettoarvoon tilitettävät rahoitusvälineet.

Tähän kuuluvat erityisesti valuutta- ja korko-optiot;

b) matka- ja matkatavaravakuutussopimuksiin tai vastaaviin lyhytaikaisiin vakuutussopimuksiin,

jotka ovat voimassa alle yhden kuukauden;

c) sopimuksiin, jotka kumpikin osapuoli on täyttänyt kokonaisuudessaan kuluttajan

nimenomaisesta pyynnöstä ennen kuin kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan.
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3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että peruuttamisoikeutta ei sovelleta

a) luottoihin, jotka on tarkoitettu pääasiassa tontin tai olemassa olevan tai suunnitellun

rakennuksen omistusoikeuden hankkimiseen tai säilyttämiseen tai rakennuksen

korjaamiseen tai kunnostamiseen;

b) luottoihin, joiden vakuutena on kiinnitys kiinteään omaisuuteen tai kiinteään

omaisuuteen liittyvä oikeus.

Tällä kohdalla ei rajoiteta jäsenvaltioissa asuvien kuluttajien oikeutta harkinta-aikaan niissä

jäsenvaltioissa, joissa tällainen oikeus on tämän direktiivin antamishetkellä.

4. Edellä 3 kohdassa esitettyä mahdollisuutta käyttävien jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä

komissiolle.

5. Komissio toimittaa jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot Euroopan parlamentille ja neuvostolle

sekä varmistaa, että ne ovat myös niitä pyytävien kuluttajien ja palvelujen tarjoajien saatavilla.

6. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava tästä ennen määräajan

päättymistä 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan d alakohdan mukaisesti hänelle annettuja käytännön

ohjeita noudattaen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti todistettavissa olevalla tavalla.

Määräaikaa katsotaan noudatetun, jos ilmoitus on lähetetty kirjallisesti tai muulla vastaanottajan

saatavilla ja käytettävissä olevalla pysyvällä välineellä ennen määräajan päättymistä.
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7. Tätä artiklaa ei sovelleta direktiivin 97/7/EY 6 artiklan 4 kohdan tai ostajien suojaamisesta

kiinteistöjen osa-aikaisen käyttöoikeuden ostosopimusten tiettyihin osiin nähden 26 päivänä

lokakuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/47/EY1 7 artiklan

mukaisesti peruuntuneisiin luottosopimuksiin.

Jos tiettyä rahoituspalvelua koskevaan sopimukseen on liitetty toinen sellaisia palveluja koskeva

sopimus, jotka tarjoaa palvelujen tarjoaja tai kolmannen osapuolen ja palvelujen tarjoajan välisen

sopimuksen perusteella kyseinen kolmas osapuoli, kyseinen lisäsopimus  peruuntuu

seuraamusmaksuitta, jos kuluttaja käyttää 6 artiklan 1 kohdan mukaista peruuttamisoikeuttaan.

8. Tällä artiklalla ei rajoiteta sopimuksen peruuntumista tai päättymistä tai sen

täyttämiskelvottomuutta koskevien jäsenvaltioiden lakien ja asetusten soveltamista tai kuluttajan

oikeutta täyttää sopimusvelvoitteensa ennen sopimuksessa vahvistettua määräaikaa. Tätä

sovelletaan riippumatta etäsopimuksen lakkaamista koskevista ehdoista ja sen oikeusvaikutuksista.

7 artikla

Ennen peruuttamista toimitetun palvelun maksaminen

1. Jos kuluttaja käyttää 6 artiklan 1 kohdan mukaista peruuttamisoikeuttaan, häntä voidaan

vaatia maksamaan viipymättä ainoastaan palvelujen tarjoajan tosiasiallisesti etäsopimuksen

mukaisesti toimittamasta palvelusta. Maksettava määrä ei saa:

– ylittää summaa, joka on oikeassa suhteessa jo toimitetun palvelun laajuuteen, kun

vertauskohtana on sopimuksen kattamat palvelut kokonaisuudessaan;

– olla missään tapauksessa sellainen, että sitä voidaan pitää seuraamusmaksuna.

                                                
1 EYVL L 280, 29.10.1994, s. 83.
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2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että kuluttajaa ei voida vaatia maksamaan mitään maksua hänen

irtisanoessaan vakuutussopimuksen.

3. Palvelujen tarjoaja ei voi vaatia kuluttajalta mitään maksua 1 kohdan perusteella,ellei hän

pysty osoittamaan, että kuluttajalle on asianmukaisesti ilmoitettu maksettavasta summasta 3 artiklan

1 kohdan 3 alakohdan a alakohdan mukaisesti. Hän ei kuitenkaan voi vaatia maksua jos hän on

aloittanut sopimuksen täyttämisen ennen 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn peruuttamisajan

päättymistä ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä.

4. Palvelujen tarjoajan on mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa

palautettava kuluttajalle kaikki maksut, jotka tältä on etäsopimuksen mukaisesti peritty, 1 kohdassa

tarkoitettua määrää lukuun ottamatta. Määräaika alkaa päivästä, jona palvelujen tarjoaja saa

peruuttamisilmoituksen.

5. Kuluttajan on viipymättä ja viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa palautettava palvelujen

tarjoajalle kokonaisuudessaan tältä saamansa maksut ja/tai omaisuus. Määräaika alkaa päivästä,

jona kuluttaja lähettää peruuttamisilmoituksen.
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8 artikla

Korttimaksut

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että on olemassa asianmukaiset toimenpiteet, jotta kuluttaja voi:

– pyytää maksun peruuttamista, jos hänen maksukorttiaan on käytetty väärin etäsopimuksissa;

– saada hyvityksen suoritetuista maksuista tai saada ne palautetuksi, jos tällainen väärinkäyttö

on tapahtunut.

9 artikla

Palvelu, jota ei ole tilattu

Rajoittamatta etäsopimusten hiljaista uudistamista koskevien jäsenvaltioiden säännösten

soveltamista, jos tällainen uudistaminen on näissä säännöksissä sallittu, jäsenvaltioiden on

toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta:

– kielletään rahoituspalvelujen toimitus kuluttajalle ilman hänen ennalta esittämäänsä pyyntöä,

jos tähän toimitukseen sisältyy vaatimus maksaa välittömästi tai myöhemmin;

– vapautetaan kuluttaja kaikista velvoitteista sellaisen toimituksen osalta, jota ei ole pyydetty;

vastaamatta jättäminen ei tällöin merkitse tarjouksen hyväksymistä.
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10 artikla

Yhteydenotto, jota ei ole pyydetty

1. Kuluttajan ennakolta antama suostumus tarvitaan siihen, että palvelujen tarjoaja käyttää

seuraavia etäviestintävälineitä:

a) automaattiset soittojärjestelmät, joissa ei tarvita ihmistä välittäjänä;

b) telekopiolaitteet.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että muut kuin 1 kohdassa mainitut etäviestintävälineet,

joilla voidaan ottaa kuluttajaan henkilökohtaisesti yhteyttä,

a) eivät ole sallittuja, jos niiden käyttöön ei ole saatu kyseisten kuluttajien suostumusta; tai

b) ovat sallittuja ainoastaan, jos kuluttaja ei ole niitä nimenomaisesti kieltänyt.

3. Kuluttajalle ei saa aiheutua kustannuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä.
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11 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista seuraamuksista, joita sovelletaan siinä tapauksessa,

että palvelujen tarjoaja ei noudata tämän direktiivin soveltamiseksi annettuja kansallisia säännöksiä.

Jäsenvaltiot voivat tätä varten säätää erityisesti, että kuluttaja voi purkaa sopimuksen milloin

tahansa kustannuksitta ja seuraamusmaksuitta.

Näiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

12 artikla

Direktiivin säännösten velvoittavuus

1. Kuluttaja ei voi luopua hänelle tällä direktiivillä myönnetyistä oikeuksista.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuluttaja ei

menetä tämän direktiivin tarjoamaa suojaa sen vuoksi, että sopimukseen sovellettavaksi laiksi

valitaan kolmannen valtion laki, jos kyseinen sopimus liittyy läheisesti yhden tai useamman

jäsenvaltion alueeseen.
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13 artikla

Riitojen ratkaiseminen tuomioistuimessa tai hallinnollisessa menettelyssä

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi

kuluttajien etujen mukaisesti on olemassa riittävät ja tehokkaat keinot.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin keinoihin kuuluvat säännökset, joiden nojalla yhdellä tai

useammalla seuraavista elimistä, sen mukaan kuin kansallisessa lainsäädännössä määritellään, on

mahdollisuus saattaa asia kansallisen lainsäädännön mukaisesti tuomioistuimen tai toimivaltaisen

hallinnollisen viranomaisen käsiteltäväksi sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin

täytäntöönpanemiseksi annettuja kansallisia säännöksiä noudatetaan:

a) julkiset elimet tai niiden edustajat;

b) kuluttajajärjestöt, joilla on oikeutettua etua suojella kuluttajia;

c) elinkeinoelämän järjestöt, joilla on oikeutettua etua toimia asiassa.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että

etäviestintävälineiden operaattorit ja toimittajat estävät mahdollisuuksiensa mukaan tuomioistuimen

päätöksen, hallinnollisen määräyksen tai valvontaviranomaisen antaman määräyksen perusteella

tämän direktiivin vastaisiksi todetut, niille ilmoitetut käytänteet.
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14 artikla

Tuomioistuinten ulkopuoliset oikeussuojakeinot

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä asianmukaisia ja tehokkaita tuomioistuinten ulkopuolisia

valitus- ja oikeussuojamenettelyjä rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevien kuluttajariitojen

ratkaisemiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava riita-asioiden käsittelemisestä vastaavia tuomioistuinten

ulkopuolisia elimiä olemaan yhteistyössä rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevien kansainvälisten

riita-asioiden ratkaisemiseksi.

15 artikla

Todistustaakka

Jäsenvaltiot voivat säätää, että todistustaakka, joka koskee palvelujen tarjoajan velvollisuutta antaa

tietoja kuluttajalle sekä kuluttajan suostumista sopimuksen tekemiseen ja tarvittaessa sopimuksen

täyttämistä, voidaan asettaa palvelujen tarjoajalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan

3 kohdan soveltamista.

Sopimusehto, jonka mukaan palvelujen tarjoajalle tämän direktiivin mukaisesti kuuluvien

velvoitteiden noudattamisen osalta todistustaakka on kuluttajalla, on kuluttajasopimusten

kohtuuttomista ehdoista 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/13/ETY1

tarkoitettu kohtuuton ehto.

                                                
1 EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29.
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16 artikla

Siirtymäjärjestelyt

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että sellaiset palvelujen tarjoajat, jotka ovat sijoittuneet jäsenvaltioon,

joka ei ole vielä saattanut tätä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään ja jonka

lainsäädännössä ei ole tässä direktiivissä säädettyjä vastaavia velvoitteita, noudattavat tämän

direktiivin mukaisia kansallisia sääntöjä.

17 artikla

Direktiivi 90/619/ETY

Korvataan direktiivin 90/619/ETY 15 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että vakuutuksenottajalla, joka tekee yksilöllisen

henkivakuutussopimuksen, on oikeus peruuttaa sopimus 30 kalenteripäivän määräajan kuluessa

siitä, kun hän sai tiedon kyseisen sopimuksen tekemisestä.".
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18 artikla

Direktiivi 97/7/EY

Muutetaan direktiiviä 97/7/EY seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"– koskevat mitä tahansa rahoituspalveluja, joihin sovelletaan kuluttajille tarkoitettujen

rahoituspalvelujen etämyynnistä ..... annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä

2001/…/EY*.

_________________
* EYVL L ......"

2) Kumotaan liite II.

19 artikla

Direktiivi 98/27/EY

Lisätään direktiivin 98/27/EY liitteeseen kohta seuraavasti:

"11. kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja direktiivien 90/619/ETY,

97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta ..... annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

…/.../EY*.

____________________
* EYVL L...."
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20 artikla

Tarkastelu

1. Sen jälkeen kun tämä direktiivi on pantu täytäntöön, komissio tarkastelee rahoituspalveluja

koskevien sisämarkkinoiden toimintaa kyseisten palvelujen kaupan pitämisen osalta. Komission

olisi pyrittävä arvioimaan ja analysoimaan vaikeuksia, joita sekä kuluttajilla että palvelujen

tarjoajilla on tai saattaa olla ja jotka johtuvat erityisesti tietojenantoa ja peruuttamisoikeutta

koskevien kansallisten säännösten eroista.

2. Komissio antaa viimeistään .....* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen

rahoituspalveluja ostavien ja myyvien kuluttajien ja palvelujen tarjoajien ongelmista sekä tarvittavat

ehdotukset tietojenantoa ja peruuttamisoikeutta koskevien, rahoituspalveluja koskevaan yhteisön

lainsäädäntöön ja/tai 3 artiklaan sisältyvien säännösten muuttamiseksi ja/tai yhdenmukaistamiseksi

edelleen.

21 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ....**. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle

viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaus

tehdään.

* 42 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
** 2 vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina sekä tämän direktiivin ja annettujen kansallisten

säädösten välistä vastaavuutta koskeva taulukko komissiolle.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa

lehdessä.

23 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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I JOHDANTO

1. Komissio esitti neuvostolle 19.11.1998 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiiviksi rahoituspalvelujen etämyynnistä kuluttajalle ja direktiivien 90/619/ETY,

97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 5.5.1999.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 29.4.1999.

Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa.

2. Komissio esitti neuvostolle 23.7.1999 muutetun ehdotuksen.

3. Neuvosto vahvisti 19.12.2001 yhteisen kantansa perustamissopimuksen … artiklan

mukaisesti.

II TAVOITE

Direktiivin tarkoituksena on luoda kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnille

oikeudelliset puitteet, jotka edistävät sisämarkkinoiden toimivuutta ja joilla varmistetaan

samalla kuluttajansuojan korkea taso. Tältä osin direktiivi täydentää rahoituspalveluja

koskevia nykyisiä alakohtaisia säännöksiä ja täyttää erityisesti kulutustavaroiden

etämyynnistä annetun yleisdirektiivin katvealueen.
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III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

Yhteisessä kannassa, joka saatiin aikaan pitkien ja erittäin vaikeiden keskustelujen päätteeksi,

on otettu huomioon tarkasti ja hienovaraisesti tasapainottaen ongelmallisiksi ja tavoiteltaviksi

esitetyt seikat, minkä johdosta on päästy seuraaviin tuloksiin:

– 3 artiklassa olevat tietojenantovaatimukset on yhdenmukaistettu pitkälti;

– jäsenvaltioilla on mahdollisuus yhteisön oikeuden mukaisesti pitää voimassa tai asettaa

tiukempia tietojenantovaatimuksia siten, että ne varmistavat samalla mahdollisimman

laajan avoimuuden;

– peruuttamisoikeus, palvelun maksaminen, palvelut, joita ei ole tilattu, yhteydenotot,

joita ei ole pyydetty, riitojen ratkaiseminen yms. on yhdenmukaistettu erittäin pitkälti;

– annetaan mahdollisuus direktiivin säännösten muuttamiseen tai yhdenmukaistamiseen

saatujen kokemusten pohjalta;

– selvennetään tämän direktiivin ja sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin

välistä suhdetta.

A. Euroopan parlamentin tarkistukset

1. Neuvoston hyväksymät tarkistukset

Neuvosto sisällytti yhteiseen kantaan sellaisenaan, osittain tai periaatteen osalta

seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 2 (johdanto-osan 3 kappaleen sanamuodon hiominen): sisällytetty
hieman muunnetussa muodossa.

Tarkistus 3 (johdanto-osan 5 kappaleen sanamuodon hiominen): sisällytetty
hieman muunnetussa muodossa.

Tarkistus 4 (ei heikennystä kuluttajansuojaan): hyväksytty johdanto-osan
8 kappaleessa.

Tarkistus 7 (poistetaan maininta joidenkin toimenpiteiden riittävyydestä):
hyväksytty johdanto-osan 36 kappaleessa.
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Tarkistus 10 (muutetaan johdanto-osan 16 kappaletta): hyväksytty osittain
johdanto-osan 21 kappaleessa.

Tarkistukset 11 ja 18 (peruuttamisoikeutta koskevien johdanto-osan kappaleiden
osalta): otettu huomioon johdanto-osan 24 kappaleessa ja 6 artiklassa.

Tarkistus 12 (poistetaan johdanto-osan 18 kappale): hyväksytty.

Tarkistus 13 (viitataan palveluihin): hyväksytty johdanto-osan 25 kappaleessa.

Tarkistus 14 (lisätään uusi johdanto-osan kappale): hyväksytty johdanto-osan
23 kappaleessa.

Tarkistus 43 (poistetaan 1 artiklan 2 kohdasta sen viimeinen osa): hyväksytty.

Tarkistus 45 (poistetaan maininta organisoiduista järjestelmistä): hyväksytty
2 artiklan a alakohdassa.

Tarkistus 19 (poistetaan viittaus asuinpaikkaan): hyväksytty 2 artiklan
d alakohdassa.

Tarkistus 21 (tietojenanto etukäteen):
Neuvosto hyväksyi laajalti 3 artiklan 1 ja 2 kohdan, lisäsi joukon täydentäviä
seikkoja ja muotoili säännöksen uudelleen sen selkeyttämiseksi. Tämän artiklan 4
kohdan lisääminen merkitsee tärkeän säännöksen antamista ennen sopimuksen
tekemistä annettavien tietojen ja sopimukseen otaksuttavasti sovellettavan
lainsäädännön välisestä yhtäläisyydestä (ks. 3 artiklan 4 kohta jäljempänä).

Tarkistukset 38, 39, 22, 48, 49 ja 50 sekä 11 (peruuttamisoikeus):
Hyväksytty laajalti 6 artiklassa; ristiviitteitä on 3 artiklan 1 kohdan 3 a
alakohdassa ja 3 kohdan b alakohdan viimeisessä luetelmakohdassa sekä
johdanto-osan 24 kappaleessa (ks. myös 6 artikla jäljempänä).

Tarkistus 23 (palvelujen maksaminen): hyväksytty muuttamalla 7 artiklan
sanamuotoa.

Tarkistus 20 (pysyvä väline): hyväksytty periaatteen osalta johdanto-osan
20 kappaleessa sekä 2 artiklan f alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 27 (palvelu, jota ei ole tilattu): hyväksytty osittain 9 artiklassa.

2. Neuvoston hylkäämät tarkistukset

Tarkistus 57 (lisätään 1 artiklaan uusi 1a kohta) ja tarkistukset 40 ja 44 (lisätään
1 artiklaan uusi 2a kohta):
Neuvosto katsoi komission tavoin, että tämä heikentäisi kuluttajansuojaa.
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Tarkistus 25 (loppuun suorittamattomat palvelut): hylättiin, koska asialla ei ole
käytännön merkitystä.

Tarkistus 26 (asiakirjojen palauttaminen palvelujen tarjoajalle): hylättiin, koska
sitä pidettiin käytännön kannalta epäasianmukaisena.

B. Neuvoston esittämät uudet säännökset tai yksityiskohdat

Johdanto-osan kappaleet

Johdanto-osan kappale 6: selkeytys sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin
osalta.

Johdanto-osan kappale 7: selkeytys alakohtaisten direktiivien ja
yhdenmukaistamattomien tekijöiden osalta.

Johdanto-osan kappale 8: selkeytys kansainvälisen yksityisoikeuden osalta.

Johdanto-osan kappale 9: selkeytys yhdenmukaistamisen pidemmälle viemisen ja
kuluttajansuojan osalta.

Johdanto-osan kappale 17: selkeytys alkuperäisten palvelusopimusten osalta.

Johdanto-osan kappale 20: selkeytys pysyvien välineiden osalta.

Johdanto-osan kappale 22: selkeytys tietojenantovaatimusten osalta.

Johdanto-osan kappale 24: viittaus tilanteeseen, jossa kuluttaja on nimenomaisesti
pyytänyt sopimuksen täytäntöönpanoa.

Johdanto-osan kappale 29: viittaus voittoa tavoittelemattomiin yhteisöihin.

Johdanto-osan kappale 30: selkeytys sellaisten jäsenvaltioiden osalta kuten D ja A,
joiden oikeusjärjestelmiin kuuluu sopimukseen sitovan lausuman käsite (invitatio ad
referendum).

Johdanto-osan kappale 31: selkeytys kielivalinnan osalta.

1 artiklan 2 kohta

Tämä komission ehdotuksesta eroava teksti selkeyttää huomattavasti alkuperäisten ja
peräkkäisten palvelujen kysymystä.
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2 artiklan b alakohta

Muutettu Euroopan parlamentin tarkistuksen periaatteen pohjalta.

3 artiklan 3 kohta

Tietojenantovaatimusten välttämätön muuttaminen puhelinviestinnän huomioon
ottamiseksi.

3 artiklan 4 kohta

Välttämätön selkeytys, jolla varmistetaan kuluttajan kannalta avoimuus ennen
sopimuksen tekemistä sopimusvelvoitteista annettavien tietojen osalta. Neuvoston
mielestä tässä vaiheessa sopimukseen sovellettavana lainsäädäntönä tulee kyseeseen
vain se, jota palvelujen tarjoajan olettamuksen mukaan on sovellettava. Riitatilanteessa
sovellettava laki määräytyy kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Tässä artiklassa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pitää voimassa tai vahvistaa
pidemmälle menevä kuluttajansuoja ja asetetaan sen osalta sovellettavat ehdot (1 kohta,
2 kohdan loppuosa sekä 3 ja 4 kohta).

5 artikla

Palvelujen tarjoajaa koskevat velvoitteet sopimusehtojen ilmoittamisesta on muutettu
tiukemmiksi ja tehokkaammiksi.

6 artikla

Tässä artiklassa määritellään peruuttamisoikeus laaja-alaisesti ja yksityiskohtaisesti ja
samalla joustavasti ottamalla huomioon voimassa oleva yhteisön lainsäädäntö,
jäsenvaltioiden erityistilanteet ja tiettyjen rahoituspalvelujen ominaispiirteet.
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7 artikla

Tämä palvelujen maksamista koskeva teksti on jäsennelty uudelleen sekä selkeytetty ja
täydennetty joiltakin osin (erityisesti 5 kohta).

11 artikla

Neuvosto piti parempana erillisen seuraamussäännöksen laatimista noudattamalla
aiemmin annettujen direktiivien mukaista sanamuotoa.

16 artikla

Tällä siirtymätoimenpiteitä koskevalla artiklalla katetaan siirtymäkausi siihen saakka,
kunnes direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

=====================





LIITE

Neuvoston 19.12.2001 yhteisen kannan vahvistaminen Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin antamiseksi kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen
etämyynnistä ja direktiivien 90/619/ETY, 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta
[1998/0245(COD)]

Komission lausuma

"Komissio pyrkii

– antamaan ehdotuksen kulutusluottodirektiivin tarkistamisesta ja ajantasaistamisesta
vuoden 2001 loppuun mennessä,

– osallistumaan mahdollisimman täysipainoisesti Euroopan arvopaperimarkkinoiden
sääntelyviranomaisten komitean työn loppuun saattamiseen (todennäköisesti vuoden 2002
alussa) sijoittajansuojaa koskevien standardien osalta sen varmistamiseksi, että
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hyväksymissä yksityiskohtaisissa standardeissa
omaksutaan riittävän yhtenäinen ja kattava lähestymistapa sijoituspalveludirektiivin
11 artiklan täytäntöönpanoon,

– arvioimaan Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitean työn
yhteydessä hyväksyttyjen kansallisten menettelytapasääntöjen sitovuutta,
täytäntöönpanokelpoisuutta ja soveltamisen tehokkuutta. Sähköistä kaupankäyntiä koskevan
direktiivin 3 artiklan 4 kohdan mukaista analyysia käytetään arvioimaan
sijoituspalveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääviä palveluja koskevien
kansallisten sääntöjen yhteensopivuutta,

– antamaan vuoden 2002 alussa sijoituspalveludirektiivin muuttamista koskevan
ehdotuksen, jonka tavoitteina ovat muun muassa yhdenmukaisuuden saavuttaminen
korkealla sijoittajansuojan tasolla ja direktiivin ulottaminen koskemaan sijoituspalveluja,
jotka nykyisin ovat sen soveltamisalan ulkopuolella,

– aktiivisesti edistämään kahden jo ehdotetun yhteissijoitusyrityksiä koskevan
direktiivin antamista vuoden 2002 aikana; direktiiveillä pyritään merkittävästi vähentämään
vielä yhdenmukaistamatta olevien rahastojen lajeja ja kokoa,

– jatkamaan yhteissijoitusyrityksiä koskevien direktiivien ajantasaistamista ja niiden
soveltamisalan laajentamista ilmoittamismenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja
selkeyttämiseksi entisestään, jotta yhdenmukaistettujen rakenteiden käyttäminen olisi
yhdenmukaistamattomien rakenteiden käyttämistä houkuttelevampaa.
Menettelytapasääntöjen yhdenmukaistamista koskevan työn tuloksena myös rahasto-
osuuksien haltijoiden sijoittajansuojan taso nousee. Sähköistä kaupankäyntiä koskevan
direktiivin 3 artiklan 4 kohdan mukainen yhdenmukaistettuja ja yhdenmukaistamattomia
sijoitusrahastoja koskeva komission analyysi sekä komission ilmoittama



sopimusjärjestelyjen tarkistaminen ovat lisäksi perustana lähentymisen jatkamiselle.

Kiinteistöluottojen osalta komissio seuraa menettelytapasääntöjen soveltamista,
toimivuutta ja tehokkuutta. Jos toimivuus ja tehokkuus eivät ole tyydyttäviä, komissio
tarkastelee mahdollisuutta turvautua lainsäädäntöaloitteisiin.

Komissio toimittaa myös kaikille jäsenvaltioille jäsenvaltioiden tämän direktiivin
17 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiolle kirjallisina toimittamat tärkeimmät lait,
asetukset ja hallinnolliset määräykset, joita ne ovat antaneet tässä direktiivissä tarkoitetuista
kysymyksistä, sekä vastaavuustaulukon, josta näkyvät tämän direktiivin kutakin artiklaa
vastaavat kansalliset säännökset."
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1998/0245 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin rahoituspalveluiden etämyynnistä kuluttajalle ja direktiivien 97/7/EY ja

98/27/EY muuttamisesta

1. ASIAKIRJAN TAUSTA

Ehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(KOM(1998) 468 lopullinen – 1998/0245(COD)):

19. marraskuuta 1998

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 29. huhtikuuta 1999

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 5. toukokuuta 1999

Muutettu ehdotus: 23. heinäkuuta 1999

Yhteisen kannan hyväksyminen: 19. joulukuuta 2001

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Direktiivin tavoitteena on luoda yhtenäiset ja riittävät lainsäädäntöpuitteet rahoituspalveluiden
etämyyntisopimuksille. Sillä konsolidoidaan ja täydennetään nykyistä lainsäädäntöä niin, että
sisämarkkinoiden toiminta helpottuisi ja kuluttajansuojan taso olisi riittävä.

Siihen sisältyy muun muassa vaatimus antaa tietyt tiedot ennen sopimuksen tekemistä,
velvollisuus vahvistaa kirjallisesti nämä tiedot, peruutusoikeus, johon sisältyy tiettyjä
poikkeuksia erityisten palveluiden osalta, periaate, jonka mukaan ennen peruutusta toimitetut
palvelut on maksettava, kuluttajansuoja luottokorttimaksujen osalta, ei-toivotun myynnin
kieltäminen, etäviestintävälineiden käyttörajoitus sekä riita-asioiden ratkaisua helpottamaan
tarkoitettuja toimenpiteitä.
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3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1 Yleiset huomautukset

Neuvosto piti ongelmallisimpina seuraavia seikkoja:

– Direktiivin sovittaminen yhteen muiden rahoituspalveluita koskevien ja sähköiseen
kaupankäyntiin liittyvien yhteisön säädösten kanssa ja erityisesti alkuperämaan periaatteen
kanssa, joka on sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin keskeinen tekijä.

– Sellaisten sääntöjen antaminen, joilla pyritään korkeatasoiseen kuluttajansuojaan erityisesti
etukäteen annettavien tietojen ja peruuttamisoikeuden osalta, kun otetaan huomioon
kansallisten oikeusjärjestelmien erilaisuus.

– Vähimmäisharmonisoinnin periaatteesta luopuminen, jota useat jäsenvaltiot toivoivat
Luxemburgissa huhtikuussa 1999 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa.

Komissio arvioi, että määräenemmistöllä hyväksytty neuvoston yhteinen kanta on
kompromissi, jonka ansiosta nämä kolme tavoitetta saavutetaan tyydyttävällä tavalla.

3.2 Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymät tarkistukset

Komissio hyväksyi Euroopan parlamentin tekemistä 40 tarkistuksesta 22, joista osan osittain
tai pienin muutoksin ja vielä osan huomattavin muutoksin.

• Komission hyväksymät tarkistukset, jotka on sisällytetty yhteiseen kantaan

– Tarkistus 2: Tämän tarkoituksena on parantaa johdanto-osan 3 kappaleen sanamuotoa, ja se
on hyväksytty yhteiseen kantaan hieman muutettuna.

– Tarkistus 3: Tämän tarkistuksen tavoitteena on parantaa johdanto-osan 5 kappaleen
muotoilua, ja se on hyväksytty yhteiseen kantaan hieman muutettuna.

– Tarkistus 4: Tällä tarkistuksella pyritään osoittamaan, että direktiivin nojalla annettavilla
yhteisön säännöillä ei voida heikentää yleistä kuluttajansuojaa jäsenvaltioissa; tarkistus
sisältyy yhteiseen kantaan.

– Tarkistus 7: Tämän tarkistuksen tavoitteena on poistaa viittaus harkintaoikeuteen; tarkistus
sisältyy yhteiseen kantaan.

– Tarkistus 10: Tarkistuksen tavoitteena on muuttaa johdanto-osan 16 kappaletta, joka
koskee komission alunperin ehdottamaa harkintaoikeutta. Komissio on hyväksynyt
muutettuun ehdotukseensa tarkistuksen osittain ottaen huomioon peruuttamisoikeutta
koskevat uudet säännökset, ja yhteisen kannan teksti on yhdenmukainen komission
hyväksymän tekstin kanssa.

– Tarkistukset 11 ja 18: Nämä tarkistukset, jotka koskevat peruuttamisoikeuteen liittyviä
johdanto-osan kappaleita, hyväksytään sellaisenaan yhteiseen kantaan.
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– Tarkistus 14: Komissio hyväksyi tarkistuksen, mutta muutetun ehdotuksen johdanto-osan
16 a kappaleena. Tarkistus koskee kuluttajille annettavaa tiedotusta heille direktiivin
nojalla kuuluvista oikeuksista ja alalla mahdollisesti voimassaolevista menettelysäännöistä.
Tarkistus on hyväksytty sellaisenaan yhteiseen kantaan, mutta johdanto-osan 22
kappaleena.

– Tarkistus 45: Tarkistuksella pyritään saattamaan 2 artiklan a kohdassa esitetty
etäsopimuksen määritelmä yhteensopivaksi etämyynnistä annettuun direktiiviin 97/7/EY
sisältyvän määritelmän kanssa lisäämällä siihen sana "yksinomaisesti". Komissio hyväksyi
tarkistuksen muuttamalla hieman sanamuotoa sanan "yksinomaisesti" edellä. Tarkistus
hyväksyttiin yhteiseen kantaan samassa muodossa kuin muutettuun ehdotukseen.

– Tarkistus 19: Tarkistuksen tavoitteena on poistaa komission alkuperäisessä ehdotuksessa
kuluttajan määritelmään sisältynyt viittaus kuluttajan asuinpaikkaan yhteisön alueella.
Komissio hyväksyi tarkistuksen sellaisenaan, ja se hyväksyttiin sellaisenaan myös
yhteiseen kantaan.

– Tarkistuksen 21 ensimmäinen osa (3 artiklan 1 kohta): Tarkistuksen tavoitteena on säätää
uudessa 1 kohdassa kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä kirjallisesti annettavista
tiedoista. Tarkistus on hyväksytty komission ehdotukseen mutta niin, että yhdessä osassa
(3 artiklassa) säädetään ennen sopimuksen tekemistä toimitettavista tiedoista ja toisessa
osassa (5 artiklassa) säädetään tietojen vahvistamisesta kirjallisesti samalla tavalla kuin
etämyyntisopimuksia koskevassa direktiivissä 97/7/EY. Komission ehdottamalla
3 artiklalla lisätään vielä lauseke, jolla pyritään sovittamaan tiedottamista koskevat
säännökset yhteen alakohtaisten direktiivien säännösten kanssa. Periaate ennalta annettavia
tietoja sisältävästä luettelosta on hyväksytty yhteiseen kantaan, ja siihen on lisätty joitakin
täydentäviä tietoja. Direktiivin 3 artiklan 4 kohdan tavoitteena on taata johdonmukaisuus
sopimusvelvoitteita koskevien tietojen ja sen lainsäädännön välillä, jota saatetaan soveltaa
kansainvälisen yksityisoikeuden nojalla näihin velvoitteisiin. Tavoitteena on välttää
epäjohdonmukaisuudet, jotka saattaisivat johtaa kuluttajaa harhaan. Yhteisen kannan
4 artiklassa vahvistetaan tiettyjä seikkoja, joiden avulla tiedottamista koskevat säännökset
saatetaan yhteensopiviksi – nykyisten ja tulevien – alakohtaisten direktiivien kanssa. Siinä
vahvistetaan myös menettely, jonka mukaisesti lisäsäännöistä on tiedotettava komissiolle.

– Tarkistuksen 21 toinen osa (3 artiklan 2 kohta): Komissio hyväksyi tarkistuksen toisen
osan muutettuun ehdotukseensa, ja se sisältyy myös yhteiseen kantaan hieman muutettuna.
Komissio ei hyväksynyt parlamentin ehdottamaa 2 a kohtaa sellaisenaan niiltä osin, kuin se
koskee sopimuksen tekemistä, joka ei ole artiklan kohteena.

– Tarkistukset 38, 39, 22, 48 ja 50: Tarkistusten tavoitteena oli asettaa yleinen
peruuttamisoikeus tietyin poikkeuksin, jotka koskivat rahoituspalveluita, joiden osalta tämä
oikeus oli riittämätön. Komissio hyväksyi tarkistukset muutettuun ehdotukseensa, tosin
pienin muutoksin. Neuvosto hyväksyi yleisen peruuttamisoikeuden periaatteen, myös
tietyin poikkeuksin, ja vahvisti lisäksi kiinteistöluottoja koskevia erityissääntöjä. On
korostettava, että komissio hyväksyi muutettuun ehdotukseensa 4 artiklan 2 kohdan
parlamentin tarkistuksen mukaisesti; kohta koskee kuluttajan houkuttelemista sopimuksen
tekoon harhaanjohtavia tietoja antamalla. Komissio ei kuitenkaan vastusta sitä, että
neuvosto haluaa hylätä säännöksen. Neuvoston säännökset selkiyttävät
peruuttamisoikeuden harjoittamiseen liittyviä yksityiskohtaisia sääntöjä toivottavalla
tavalla, ja komissio näin ollen hyväksyy ne.
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– Tarkistus 23: Tarkistus koskee ennen peruuttamista toimitetun palvelun maksamiseen
liittyviä sääntöjä. Komissio hyväksyi tarkistuksen periaatteet muutettuun ehdotukseensa
pienin muutoksin. Neuvoston yhteisessä kannassa säilytettiin tarkistuksen perusajatus,
mutta tehtiin lisämuutoksia tekstiin.

– Tarkistuksen 25 toinen osa: Tarkistuksen tavoitteena on lisätä tekstiin luottokorttimaksuja
koskeva säännös, joka on samanlainen kuin etämyyntisopimuksista annetussa direktiivissä
97/7/EY. Komissio hyväksyi säännöksen, ja se on sisällytetty yhteiseen kantaan.

• Komission hyväksymät tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan

– Tarkistuksen 25 ensimmäinen osa (muutetun ehdotuksen 8 artikla): Neuvosto piti
tarpeettomina säännöksiä, jotka koskevat tilannetta, jossa rahoituspalvelua ei ole
saatavissa, koska tällaista tilannetta koskevia hypoteeseja ei voida määritellä. Lisäksi se
katsoi, että tällaisilla säännöksillä voidaan luoda epäasianmukainen poikkeus sääntöihin,
jotka koskevat sopimuksen täyttämättä jättämistä. Komissio hyväksyi nämä perusteet eikä
vastusta säännösten poistamista.

– Tarkistus 26 (muutetun ehdotuksen uusi 8 a artikla): Neuvosto piti tarpeettomina
säännöksiä, jotka koskevat asiakirjojen palauttamista peruuttamisoikeuden käyttämisen
jälkeen, koska tällaisten asiakirjojen käyttö aiheuttaisi joka tapauksessa rikosoikeudellisia
seuraamuksia. Komissio kannattaa neuvoston kantaa ja hyväksyy säännösten poistamisen.

3.3 Neuvoston esittämät uudet säännökset ja komission kanta niihin

– Johdanto-osan 6 kappale: Neuvosto esitti tätä johdanto-osan kappaletta selventämään
tämän direktiivin ja muiden rahoituspalveluiden alalla sovellettavien säädösten – eli
rahoituspalveluita koskevien alakohtaisten direktiivien ja sähköistä kaupankäyntiä
koskevan direktiivin – välistä oikeudellista suhdetta. Komissio piti täsmennystä
hyödyllisenä, jotta vältettäisiin tämän direktiivin sellainen tulkinta, joka voisi vaikuttaa
sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin soveltamiseen tai tulkintaan.

– Johdanto-osan 7 kappale: Kappale täydentää 6 kappaletta, ja sillä täsmennetään
rahoituspalveluita koskevien alakohtaisten direktiivien osalta niiden ja tämän direktiivin
välillä vallitsevaa oikeudellista suhdetta. Komissio piti myös tätä täsmennystä
hyödyllisenä.

– Johdanto-osan 8 kappale: Tämän kappaleen tavoitteena on selventää, että direktiivillä ei
rajoiteta kansainvälisen yksityisoikeuden määräysten – erityisesti vuonna 1980 tehdyn
sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lainsäädäntöä koskevan Rooman yleissopimuksen ja
tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili-
ja kauppaoikeuden alalla 22. joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 44/2001 – soveltamista. Koska direktiivi on itse asiassa neutraali suhteessa
kansainväliseen yksityisoikeuteen – 12 artiklan 2 kohtaa lukuun ottamatta – komissio piti
johdanto-osan kappaletta asianmukaisena. Komissio kuitenkin katsoi, että viittaus
asetukseen (EY) N:o 44/2001 tekee turhaksi muutetun ehdotuksen johdanto-osan
22 kappaleen, jossa viitataan komission tiedonantoon, joka käynnisti saman asetuksen
hyväksymiseen johtaneen menettelyn, ja tämän vuoksi kappale poistetaan.
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– Johdanto-osan 9 kappale: Rahoituspalveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä
7. helmikuuta 2001 annetussa tiedonannossaan komissio totesi, että joidenkin alojen välillä
olisi taattava suurempi johdonmukaisuus kuluttajien luottamuksen varmistamiseksi.
Yhteiseen kantaan liitetyssä komission julkilausumassa ilmoitetaan aloitteet, jotka
komissio toteuttaa tavoitteen saavuttamiseksi. Näihin aloitteisiin kuuluu muun muassa
analyysi, jonka komissio tekee sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 3 artiklan
4 kohdan perusteella. Johdanto-osan 9 kappaleessa muistutetaan vaatimuksesta taata
joidenkin alojen välillä suurempi johdonmukaisuus ja korostetaan tarvetta varmistaa
kuluttajansuojan korkea taso myös siirtymäkauden aikana. Komissio katsoo, että kappale
on asianmukainen, koska siinä vahvistetaan niin neuvoston kuin komissionkin esittämät
suuntaviivat.

– Johdanto-osan 17 kappale: Kappaleen tavoitteena on selittää 1 artiklan 2 kohdan
säännöksiä, jotka koskevat peräkkäisiä toimia. Komissio pitää täsmennyksiä hyödyllisinä
ja tarpeellisina artiklan säännösten ymmärtämisen kannalta.

– Johdanto-osan 20 kappale: Kappaleen tavoitteena on selvittää 2 artiklan f kohdassa
annettua "pysyvän välineen" määritelmää, jota sitäkin neuvosto on muuttanut. Määritelmän
aiheuttamien tulkintavaikeuksien vuoksi komissio katsoo, että kappaleessa annetut
täsmennykset ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.

– Johdanto-osan 22 kappale: Kappaleen tarkoituksena on selventää 4 artiklan säännöksiä,
jotka koskevat ennalta annettavia tietoja koskevien säännösten saattamista yhteensopiviksi
muiden direktiivien säännösten tai jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa yhteisön
säännösten puuttuessa. Komissio pitää tätä asianmukaisena, kun otetaan huomioon
yhteensopivuuteen liittyvien ongelmien monimutkaisuus.

– Johdanto-osan 24 kappale: Kappaleen tavoitteena on täsmentää 3 artiklan 1 kohdan
3 alakohdan a alakohdan säännöksiä siinä tapauksessa, että kuluttaja vaatii sopimuksen
välitöntä täytäntöönpanoa, minkä vuoksi hänellä ei ole peruuttamisoikeutta. Komissio pitää
täsmennystä tarpeellisena.

– Johdanto-osan 29 kappale: Kappaleen tavoitteena on korostaa, että joissakin jäsenvaltioissa
direktiivin määritelmän mukaisille kuluttajille myönnetty suoja on ulotettu koskemaan
myös muita henkilöryhmiä. Komissio ei vastusta kappaleen lisäämistä ottaen huomioon,
että kyseisten jäsenvaltioiden säännökset eivät ole seurausta tällä direktiivillä
yhdenmukaistetuista säännöistä.

– Johdanto-osan 30 kappale: Kappaleen tavoitteena on muistuttaa, että direktiiviä sovelletaan
myös niihin oikeusjärjestelmiin, joissa sovelletaaninvitation ad offerendum-periaatetta.
Komissio hyväksyy tämän johdanto-osan kappaleen.

– Johdanto-osan 31 kappale: Tällä kappaleella halutaan muistuttaa periaatteista, joita
sovelletaan kieliä koskeviin kansallisiin sääntöihin. Komissio hyväksyy kappaleen.

– Johdanto-osan 33 kappale: Kappaleella täsmennetään 17 artiklan säännöksiä, jotka
koskevat direktiiviin 90/619/ETY tehtäviä muutoksia siinä säädetyn peruuttamisoikeuden
osalta. Komissio ei vastusta kappaletta, vaikkakaan sillä ei lisätä mitään 17 artiklan tekstiin
nähden.
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– 1 artiklan 2 kohdan 1 ja 2 alakohta: Neuvosto on muuttanut huomattavasti 1 artiklan
2 kohdan säännöksiä, jotka koskevat peräkkäisiä toimia. Komissio katsoo, että säännöksiä
on näin selkeytetty ja hyväksyy muutokset.

– 2 artiklan f alakohta: Neuvoston muuttamassa pysyvän välineen määritelmässä esitetään
joitakin ominaisuuksia, jotka vastaavat tapauksen mukaan parlamentin ehdotuksia.
Komissio voi kannattaa neuvoston ehdottamaa määritelmää.

– 3 artiklan 1 kohta: Artiklassa säädetään kaikista tiedoista, jotka tavaran tai palvelun
toimittajan on ilmoitettava kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. Tietoluetteloon on
tehty järkeviä tarkistuksia sen jälkeen, kun komissio teki analyysin asiaa koskevista
kansallisista säännöksistä. Neuvosto on lisäksi jakanut tekijät useaan ryhmään, mikä
helpottaa luettelon ymmärtämistä. Komissio tukee muutosta.

– 3 artiklan 3 kohta: Neuvosto katsoi, että 3 artiklan 1 kohdassa säädetty tietoluettelo ei
sovellu kovin hyvin puhelintoimintaan. Tämän vuoksi on säädetty suppeasta luettelosta,
joka kuitenkin edellyttää kuluttajan suostumusta. Komissio kannattaa tällaisen säännöksen
lisäämistä, mutta katsoo, että sen soveltamisala olisi laajennettava myös muuhun
matkapuhelinteknologiaan (esim. WAP), koska teknisesti tällaisen luettelon siirtäminen
kokonaisuudessaan vaikeuttaa tällaista viestintämuotoa huomattavasti.

– 3 artiklan 4 kohta: Tämän säännöksen tavoitteena on varmistaa, että sopimuspuolia sitovat
velvoitteet ja näitä velvoitteita koskevat tiedot, jotka palvelun toimittajan on annettava,
ovat yhteensopivia. Säännöksessä ei anneta ohjeita kuluttajan tekemien sopimusten
velvoitteisiin sovellettavasta lainsäädännöstä, vaan siitä päättäminen kuuluu kansainvälisen
yksityisoikeuden piiriin. Neuvoston yhteisessä kannassa hyväksytyssä sanamuodossa
otetaan huomioon, että riitatapauksissa on viime kädessä tuomarin tehtävänä määritellä
sopimusvelvoitteisiin sovellettava lainsäädäntö. Komissio tukee tätä säännöstä, jolla ei
muuteta sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin liitteessä lueteltuja poikkeuksia.

– 4 artiklan 1 kohta: Säännös koskee tietoja, joista on annettu erityissäännöksiä
rahoituspalveluihin sovellettavassa alakohtaisessa yhteisön lainsäädännössä, ja näiden
erityissäännösten sovittamista yhteen tämän direktiivin kanssa. Komission muutettuun
ehdotukseen sisältyi samantyyppinen säännös, ja se tukee säännöksen lisäämistä.

– 4 artiklan 2 kohta: Säännös koskee tietoja, joista on annettu erityissäännöksiä
rahoituspalveluihin sovellettaviin yhteisön vähimmäissäännöksiin perustuvassa
kansallisessa lainsäädännössä, ja näiden erityissäännösten sovittamista yhteen tämän
direktiivin kanssa odotettaessa säädösten tiiviimpää harmonisointia. Kun nämä säännöt
ovat tämänhetkisen yhteisön lainsäädännön mukaisia, yhdenmukaisuutta ei kyseenalaisteta
tämän direktiivin säännöksillä. Komissio hyväksyy tämän periaatteen ja tukee neuvoston
yhteisessä kannassa esitettyä säännöstä.

– 4 artiklan 3 kohta: Säännöksen tavoitteena on valvoa, että jäsenvaltiot ilmoittavat
säännöksistä, jotka ne aikovat panna täytäntöön tämän artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla.
Komissio pitää säännöstä tarpeellisena.

– 4 artiklan 4 kohta: Komissiolle tiedottamista koskevan mekanismin lisäksi neuvosto on
säätänyt mekanismista, jolla tiedotetaan kuluttajille ja palveluiden tarjoajille säännöksistä,
jotka jäsenvaltiot aikovat panna täytäntöön 1 ja 2 kohdan nojalla. Komissio pitää myös tätä
säännöstä tarpeellisena, jotta varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat selvillä
sovellettavista säännöksistä.
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– 5 artiklan 1 ja 2 kohta: Parlamentti esitti tarkistuksissaan ja komissio muutetussa
ehdotuksessaan, että ennalta toimitettavat tiedot on tarpeen vahvistaa kirjallisesti.
Neuvosto on muuttanut huomattavasti artiklan säännöksiä sen tehokkuuden
varmistamiseksi. Komissio hyväksyy neuvoston tekstiin tekemät muutokset.

– 5 artiklan 3 kohta: Säännöksen tavoitteena on välttää, ettei kuluttajan ja palvelun tarjoajan
sopimussuhde rajoitu vain yhteen etäviestintämenetelmään, koska kuluttajan käytössä
olevat teknologiset välineet todennäköisesti kehittyvät ajan myötä. Komissio oli säätänyt
vain välineen valinnasta sopimusta tehtäessä, mutta se pitää hyödyllisenä säännöstä, jossa
otetaan huomioon sopimuksen "elävyys".

– 6 artiklan 1 kohta: Neuvosto sisällytti – Euroopan parlamentin ja komission esimerkin
mukaisesti – yhteiseen kantaansa yleisen peruuttamisoikeuden periaatteen tietyin
poikkeuksin. Artiklan 1 kohdassa neuvosto vahvistaa peruuttamisen määräajaksi 14
kalenteripäivää henkivakuutuksia ja yksilöllisiä eläkevakuutuksia koskevia sopimuksia
lukuun ottamatta, joiden osalta määräaika on 30 päivää, koska niissä annettu sitoumus on
pitkäaikainen ja tärkeä kuluttajan kannalta. Lisäksi neuvosto selkeytti määräaikojen
laskutapaa. Komissio hyväksyy säännökset. Komissio hyväksyy myös 6 artiklan 1 kohdan
viimeisen alakohdan säännösten poistamisen, koska määräajat on nyt yhdenmukaistettu.

– 6 artiklan 2 kohta: Säännöksen tavoitteena on vahvistaa peruuttamisoikeutta koskevat
poikkeukset. Kyseeseen tulevat rahoitusvälineet, joiden hinta vaihtelee
rahoitusmarkkinoiden mukaisesti, tietyt erittäin lyhytaikaiset vastuuvakuutukset sekä
sopimukset, jotka on kuluttajan pyynnöstä toteutettu kokonaisuudessaan ennen
peruuttamisajan päättymistä. Komissio oli säätänyt tapauksen mukaan vastaavista
poikkeuksista muutetussa ehdotuksessaan ja hyväksyy säännökset.

– 6 artiklan 3, 4 ja 5 kohta: Näissä kolmessa kohdassa säädetään kiinteistöluottoja
koskevasta poikkeusjärjestelmästä. Komissio hyväksyy säännökset.

– 6 artiklan 6 kohta: Neuvosto on muuttanut huomattavasti tätä kohtaa, joka koskee
peruuttamisoikeuden harjoittamiseen liittyviä yksityiskohtaisia sääntöjä. Komissio pitää
selvennyksiä hyödyllisinä.

– 6 artiklan 7 kohta: Tämän uuden kohdan tavoitteena on taata, että direktiivin säännökset
ovat yhteensopivia etäsopimuksista annetun direktiivin 97/7/EY säännösten kanssa
erityisesti luotolla rahoitetun etämyynnin osalta. Komissio pitää kohdan tuomia
selvennyksiä hyödyllisinä ja hyväksyy näin ollen uuden kohdan lisäämisen.

– 6 artiklan 8 kohta: Kohta koskee peruuttamisoikeuden sovittamista yhteen jäsenvaltioiden
yksityisoikeuden muiden instituutioiden kanssa. Komissio pitää säännöksiä
asianmukaisina.

– muutetun ehdotuksen 5 artiklan 1 kohta: Kohdassa säädetään, että sopimuksen
täytäntöönpano voi alkaa ennen peruuttamisajan päättymistä vain kuluttajan
nimenomaisella suostumuksella. Neuvosto poisti kohdan, eikä komissio vastusta tätä.

– 7 artiklan 1 kohta: Neuvoston yhteisessä kannassa yksinkertaistetaan säännöksiä, jotka
koskevat maksamiseen liittyviä yksityiskohtaisia sääntöjä silloin, jos kuluttaja käyttää
peruuttamisoikeuttaan. Komissio hyväksyy muutokset, jotka ovat pääasiassa
toimituksellisia.
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– 7 artiklan 2 kohta: Säännöksen tavoitteena on taata, että joissakin jäsenvaltioissa ilmaiset
vakuutussopimukset eivät vaarannu direktiivin vuoksi. Komissio voi hyväksyä säännöksen,
koska sillä pyritään valvomaan, että kuluttajalle myönnetty suoja ei heikkene tämän
direktiivin vuoksi.

– 7 artiklan 3 kohta: Säännösten tavoitteena on taata yhdenmukaisella tavalla kuluttajille
tiedottamista koskevien säännösten toimivuus sen summan osalta, joka kuluttajalta
peritään, mikäli hän käyttää peruuttamisoikeuttaan. Komissio oli ehdottanut samanlaista
säännöstä ja hyväksyy säännöksiin tehdyt sanamuodon muutokset.

– 7 artiklan 5 kohta: Yhteiseen kantaan on sisällytetty joitakin sanamuodon muutoksia, jotka
komissio hyväksyy.

– 10 artiklan 4 ja 5 kohta: Nämä kaksi kohtaa on poistettu yhteisessä kannassa: 4 kohta on
sisällytetty uuteen 3 artiklan 3 kohtaan ja 5 kohdasta, joka koskee seuraamuksia, on tullut
oma erillinen säännös (yhteisen kannan 11 artikla).

– 11 artikla: Muutetun ehdotuksen 10 artiklan 5 kohta koski seuraamuksia, jos
etäviestintävälineiden käyttörajoituksia koskevia säännöksiä ei noudateta. Seuraamusten
periaate sisältyy myös yhteiseen kantaan, mutta neuvosto on antanut sille laajemman
soveltamisalan. Komissio pitää muutosta asianmukaisena.

– 14 artikla: Yhteisessä kannassa ehdotetaan uutta artiklaa, joka koskee turvautumista
tuomioistuinten ulkopuolisiin riidanratkaisumenettelyihin ja jossa nämä menettelyt
erotetaan 13 artiklassa mainitusta asian viemisestä tuomioistuimen tai hallinnollisen
viranomaisen käsiteltäväksi. Komissio katsoo, että säännös on asianmukainen ja riittävä.

– 15 artikla: Neuvosto teki yhteisessä kannassaan toimituksellisia muutoksia, jotka komissio
hyväksyy.

– 16 artikla: Tämän uuden artiklan tavoitteena on antaa sellaiselle jäsenvaltiolle, joka on
saattanut direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään ennen määräajan päättymistä,
mahdollisuus soveltaa näitä säännöksiä palvelun tarjoajaan, joka on peräisin sellaisesta
jäsenvaltiosta, joka ei ole vielä saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään.
Komissio tukee säännöstä, kunhan direktiivin täytäntöönpanemiseksi annetut kansalliset
säännökset sisältävät oikeassa suhteessa olevia toimenpiteitä yhteisön primäärioikeuteen ja
johdettuun oikeuteen nähden.

– 17 artikla: Peruuttamisoikeutta koskevassa 4 artiklassa vahvistetut uudet säännöt –
erityisesti henkivakuutusten osalta – huomioon ottaen on muutettava direktiiviä
90/619/ETY. Komissio hyväksyy säännökset.

– 20 artikla: Artiklan tavoitteena on antaa komissiolle tehtäväksi käynnistää tarkastelu ja
esittää raportti ja toimenpiteitä, joilla pyritään jäsenvaltioiden lainsäädännön joidenkin
säännösten suurempaan yhdenmukaistamiseen. Komissio voi hyväksyä nämä säännökset,
jotka kuuluvat rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman seurannan puitteisiin.
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4. PÄÄTELMÄT

Komissio toteaa tekstin osoittavan, että siitä on ollut vaikea päästä kompromissiin. Teksti on
tasapainoinen, mutta se on vaatinut useimmilta jäsenvaltioilta lukuisia myönnytyksiä.
Kokonaisuudessaan rahoituspalveluiden etämyyntiä koskevien sääntöjen
yhdenmukaistaminen on lisääntynyt verrattuna muutettuun ehdotukseen. Komissio tukee
määräenemmistöllä hyväksyttyä yhteisen kannan tekstiä ottaen huomioon, että direktiivin
nopea hyväksyminen on tarpeen ja välttämätöntä kuluttajien suojan ja luottamuksen
varmistamiseksi, jotta saadaan valmiiksi sisämarkkinoiden rahoituspalveluita koskevat
oikeudelliset puitteet.


