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LYHYET PERUSTELUT

Yleinen tausta

Komissio on käynnistänyt kuluttajansuojalainsäädännön kattavan uudistamisen. Se antoi 
8. helmikuuta 2007 vihreän kirjan1, jossa esitellään kuluttajansuojalainsäädännön 
uudistamiseksi useita yhdistelmälähestymistapaan perustuvia vaihtoehtoja. Toisaalta 
ehdotetaan laaja-alaista välinettä, jolla päivitettäisiin järjestelmällisesti lainsäädännön yleisiä 
näkökohtia ja toisaalta direktiivien tiettyjen näkökohtien alakohtaista tarkistamista, johon 
kuuluu ostajien suojaamisesta kiinteistöjen osa-aikaisen käyttöoikeuden ostosopimuksen 
tiettyihin osiin annetun direktiivin 94/47/EY tarkistaminen. Myös Euroopan parlamentti 
suositteli 4. heinäkuuta 2002 annetussa päätöslauselmassaan2, että komissio toteuttaisi toimia 
ratkaistakseen aikaosuustuotteisiin liittyvät kuluttajien ongelmat perustamissopimuksen 
kuluttajansuojaa koskevan 153 artiklan perusteella.

Komission ehdotus

– Intressitahojen kuuleminen
Komission järjestämässä kuulemisessa vahvistui, että "pitkäkestoisiin lomatuotteisiin ja 
jälleenmyyntivälitykseen liittyy vakavia kuluttajaongelmia; aikaosuuksien ja vaihdon osalta 
ongelmat ovat vähäisempiä"3. Myös valmistelijan pienemmässä mittakaavassa suorittamassa 
kuulemisessa vahvistettiin markkinoilla esiintyvä epätasapaino. Kuten komission 
järjestämässä kuulemisessa, eri tahot esittivät monenlaisia näkökohtia, mutta suurin osa oli 
yhtä mieltä siitä, että nykyistä direktiiviä pitää tarkistaa ja katsoi, ettei nykyisiä ongelmia 
voida ratkaista paremmalla täytäntöönpanolla tai alan itsesääntelyllä.

– Komission ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Direktiivin 94/47/EY antamisen jälkeen markkinoilla on tapahtunut huomattavaa kehitystä 
tarjonnassa ja uusissa tuotteissa, joita markkinoidaan samalla tavoin ja jotka muistuttavat 
taloudelliselta kannalta kiinteistöjen osa-aikaista omistusta. Yleensä niissä aluksi suoritetaan 
huomattava maksu, jonka jälkeiset maksut liittyvät loma-asunnon varsinaiseen käyttöön 
(sellaisenaan tai yhdessä muiden tuotteiden kanssa). Yleisesti ottaen nämä tuotteet eivät kuulu 
direktiivin 94/47/EY soveltamisalaan, mikä on aiheuttanut merkittäviä ongelmia kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille.
Komission ehdotuksessa on pääosin kyse direktiivin 94/47/EY määritelmien ja soveltamisalan 
muuttamisesta, jotta siinä katettaisiin uudet lomatuotteet, sekä kuluttajille annettavien tietojen 
ja sopimuksen sisältöä ja kieltä koskevien vaatimusten selkeyttämisestä ja päivittämisestä.

                                               
1 Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta KOM(2006)0744 lopullinen.
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma (esittelijä: Manuel Medina Ortega) yhteisön politiikan seurannasta 
asioissa, jotka koskevat ostajien suojaamisesta kiinteistöjen osa-aikaisen käyttöoikeuden ostosopimuksen 
tiettyihin osiin nähden (direktiivi 94/47/EY) (2000/2208(INI)).
3 KOM(2007)0303, s. 6.
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Esittelijän kanta
Valmistelija katsoo, että kaupallinen toiminta, jota direktiivi koskee, on Euroopan 
matkailualan kannalta erittäin tärkeä ja eritoten eurooppalaisille elinkeinonharjoittajille ja 
kuluttajille, joten lausunnon ohjenuorana on kuluttajan aseman vahvistaminen käyttöoikeuden 
ostamista koskevissa neuvotteluprosesseissa. Valmistelija katsoo, että komission ehdottamaa 
oikeusperustaa on täydennettävä perustamissopimuksen 153 artiklalla parlamentin vuoden 
2002 kannan mukaisesti, jotta voidaan taata korkeatasoinen kuluttajansuoja.

Myös direktiivin keskeisiä määritelmiä on laajennettava ja ajantasaistettava sen nopean 
raukeamisen estämiseksi, ja jäsenvaltioille ja elinkeinonharjoittajille annettavia kieleen ja 
tietojen antamiseen liittyviä vaatimuksia pitää kiristää, jotta varmistetaan vakaammat ja 
avoimemmat markkinat. Kuluttaja saa näin enemmän ja parempaa tietoa, jolloin vältetään 
sopimusten irtisanominen esimerkiksi olosuhteiden muuttumisen tai jopa molemman 
osapuolen puutteellisten tietojen perusteella, sillä peruutusoikeutta pitää voida käyttää selkein 
ehdoin ja maksutta.

Valmistelija katsoo, että vaikka olisi parempi odottaa kuluttajansuojalainsäädännön laaja-
alaista uudistamista, jolloin voitaisiin selkeyttää paremmin yhdennettyjen sisämarkkinoiden 
kannalta keskeisen tärkeät määritelmät ja näin parantaa oikeusvarmuutta 
kuluttajansuojakysymyksissä, se ei ole mahdollista. Syynä ovat kuluttajien kohtaamat vakavat 
ongelmat oikeuksiensa toteutumisessa erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa, jotka eivät ole 
seurausta alakohtaisen yhteisön lainsäädännön puutteesta vaan selkeiden oikeudellisten 
kehysten puuttumisesta, joita pitäisi täydentää mahdollisesti tiukemmilla kansallisilla 
säännöksillä, jotka palkitsisivat lakia noudattavat yritykset ja kuluttajat.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 ja 153 artiklan,

Perustelu

Lainsäädäntöehdotuksen 1 artiklan ja sen oikeudellisen kehyksen mukaisesti, joka on siis 
kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistaminen tavoitteena kuluttajansuojan 
vahvistaminen ja kansallisten säännösten lähentäminen, komission ehdottamaa 
oikeusperustaa on näin ollen täydennettävä perustamissopimuksen 153 artiklalla parlamentin 
vuoden 2004 mietinnön mukaisesti (2000/2208(INI)).

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Euroopan parlamentti korostaa tämän 
alan merkitystä Euroopan matkailulle ja 
muistuttaa, että se mainitsi jo 8. syyskuuta 
2005 Euroopan kestävän matkailun uusista 
näkymistä ja haasteista1 ja 29. marraskuuta 
2007 uudistetusta EU:n 
matkailupolitiikasta2 antamissaan 
päätöslauselmissa tarpeen direktiivin 
94/47/EY tarkistamiseen.
___________________
1 EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 325.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0575.

Perustelu

Euroopan parlamentti on aina ollut huolissaan kuluttajien oikeuksista matkailualalla. Tämän 
vuoksi on asianmukaista viitata tällä vaalikaudella hyväksyttyihin kahteen päätöslauselmaan 
aiheesta.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 kappale
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(4) Tällä direktiivillä ei rajoiteta kansallisia 
sääntöjä, jotka koskevat kiinteän tai irtaimen 
omaisuuden rekisteröintiä, 
sijoittautumisedellytyksiä tai 
toimilupajärjestelmiä tai vaatimuksia taikka 
sellaisten oikeuksien oikeudellisen luonteen 
määrittämistä, jotka ovat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien sopimusten 
kohteena.

Tällä direktiivillä ei rajoiteta kansallisia 
sääntöjä, jotka koskevat kiinteän tai irtaimen 
omaisuuden rekisteröintiä, 
sijoittautumisedellytyksiä tai 
toimilupajärjestelmiä tai vaatimuksia taikka 
sellaisten oikeuksien oikeudellisen luonteen 
määrittämistä, jotka ovat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien sopimusten 
kohteena, paitsi jos tällaiset kansalliset 
säännöt ovat kuluttajansuojan kannalta 
lievempiä kuin tämän direktiivin 
säännökset, sanotun vaikuttamatta 
perustamissopimuksesta johtuviin 
velvoitteisiin.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan toista tämän direktiiviehdotuksen tavoitteista eli 
kuluttajansuojelua määrittelemällä suojelun vähimmäistaso.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

(20) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen1

34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita 
kannustetaan laatimaan itseään varten ja 
yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, 
joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan 
tämän direktiivin ja kansallisen 
lainsäädännön osaksi saattamisen 
toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja 
julkaisemaan ne.
_________
1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

Perustelu

Tarkistusehdotuksella pyritään toteuttamaan paremmasta lainsäädännöstä toimielinten 
välillä tehty sopimus (EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.)
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Tarkistus 5
1 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa tällä 
direktiivillä lähennettyä alaa koskevia 
kansallisia säännöksiä, jotka ovat tiukempia, 
jotta varmistetaan korkeatasoinen 
kuluttajansuoja, ja jotka liittyvät seuraaviin:

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa tällä 
direktiivillä lähennettyä alaa koskevia 
kansallisia säännöksiä, jotka ovat tiukempia, 
jotta varmistetaan korkeatasoinen 
kuluttajansuoja, ja jotka liittyvät muun 
muassa seuraaviin:

Perustelu

Kuluttajansuojan parantamiseksi ehdotuksella pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot 
voivat edelleen soveltaa tiukempia kansallisia säännöksiä muun muassa, mutta ei pelkästään 
kohdassa lueteltuihin aloihin.

Tarkistus 6
2 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) "aikaosuudella" tarkoitetaan yli vuoden 
kestävää sopimusta, jolla kuluttaja saa 
korvausta vastaan oikeuden käyttää yhtä tai 
useampaa asuntoa useamman kuin yhden 
käyttöjakson ajan

a) "aikaosuudella" tarkoitetaan yli vuoden 
kestävää sopimusta, jolla kuluttaja saa 
korvausta vastaan oikeuden käyttää yhtä tai 
useampaa asuntoa useamman kuin yhden 
käyttöjakson ajan; näihin käyttöoikeuksiin 
sisältyvät erityisesti välilliset 
sopimusoikeudet, jotka liittyvät loma-
alennuskortteihin ja -klubeihin sekä 
matkailukortteihin tai muihin 
samankaltaisiin järjestelyihin

Perustelu

Tässä on oikeudellinen täsmennys, jossa pyritään laajentamaan "aikaosuuden" käsitettä, jotta 
vältetään ehdotetun lainsäädännön pikainen raukeaminen.

Tarkistus 7
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) "jälleenmyynnillä" tarkoitetaan 
sopimusta, jolla elinkeinonharjoittaja 
korvausta vastaan auttaa kuluttajaa 
myymään tai ostamaan aikaosuuden tai 
pitkäkestoisen lomatuotteen

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 8
2 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

(f a) "pysyvällä välineellä" välinettä, jonka 
avulla asiakas voi säilyttää hänelle 
henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, 
että tiedot ovat helposti saatavilla 
myöhempää käyttöä varten kyseisten 
tietojen käyttötarkoituksen kannalta 
asianmukaisen ajan, ja tulostaa tallennetut 
tiedot muuttumattomina

Perustelu

Kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 
90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta 23 päivänä syyskuuta 2002 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/65/EY 2 artiklan f kohdan 
mukainen määrittely, jossa varmistetaan nykyaikaisemmat tiedottamiskeinot.

Tarkistus 9
2 artiklan 1 kohdan g alakohta

g) "liitännäissopimuksella" tarkoitetaan 
sopimusta, joka on alisteinen toiselle 
sopimukselle.

g) "liitännäissopimuksella" tarkoitetaan 
sopimusta, joka täydentää toista sopimusta.

Perustelu

Oikeudellinen täsmennys. Käsite "täydentää" määrittää tarkemmin sopimusten oikeudelliset 
suhteet, koska liitännäissopimus ei aina ole välttämättä alisteinen varsinaiselle sopimukselle.

Tarkistus 10
3 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikessa mainonnassa ilmoitetaan 
mahdollisuudesta saada 2 kohdassa 
tarkoitetut kirjalliset tiedot ja ilmoitetaan, 
mistä ne voi saada.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikessa mainonnassa ilmoitetaan 
mahdollisuudesta saada 2 kohdassa 
tarkoitetut tiedot kirjallisina tai muulla 
pysyvällä välineellä ja ilmoitetaan, mistä ne 
voi saada.
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Perustelu

Määritelmä on täsmälleen sama kuin direktiivin 2002/65/EY 2 artiklan f kohdassa ja sitä 
ehdotetaan johdannoksi tämän ehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan f a alakohtaan (uusi).

Tarkistus 11
3 artiklan 2 kohdan johdanto-kappale

2. Elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
tietoja pyytävälle kuluttajalle kirjalliset 
tiedot, joissa tuotteen yleisen kuvauksen 
lisäksi on oltava ainakin lyhyt ja tarkka 
kuvaus tapauksen mukaan seuraavista 
seikoista:

2. Elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
tietoja pyytävälle kuluttajalle tiedot 
kirjallisina tai muulla pysyvällä välineellä, 
joissa tuotteen yleisen kuvauksen lisäksi on 
oltava ainakin lyhyt ja tarkka kuvaus 
tapauksen mukaan seuraavista seikoista:

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään

1) seuraamaan direktiivin 2002/65/EY 2 artiklan f kohdassa olevaa identtistä määritelmää 
sekä

2) varmistamaan, että kuluttajat saavat riittävän määrän tietoa ja näin vastaamaan 
kuluttajien usein esittämiin valituksiin, jotka koskevat määrällisesti ja laadullisesti 
riittämättömiä tietoja.

Tarkistus 12
4 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimus on kirjallinen ja että se on laadittu 
jollakin kuluttajan valitsemalla yhteisön 
virallisella kielellä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimus on kirjallinen ja että se on olemassa
paperilla tai muulla pysyvällä välineellä ja 
laadittu kuluttajan valinnan mukaan 
yhteisön virallisiin kieliin kuuluvalla tai 
kuuluvilla sen jäsenvaltion kielellä tai 
yhdellä sen jäsenvaltion kielistä, jossa 
kuluttaja asuu tai sen jäsenvaltion kielellä 
tai yhdellä sen maan kielistä, jonka 
kansalainen hän on. Jäsenvaltio, jossa 
kuluttaja asuu, voi kuitenkin vaatia, että 
sopimus laaditaan ainakin kyseisen 
jäsenvaltion yhteisön virallisiin kieliin 
kuuluvalla tai kuuluvilla kielellä tai 
kielillä, ja elinkeinonharjoittajan on 
annettava kuluttajalle sopimuksesta 
virallisesti hyväksytty käännös yhteisön 
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virallisiin kieliin kuuluvalla tai kuuluvilla 
sen jäsenmaan kielellä tai kielillä, jossa 
kiinteä tai irtain omaisuus sijaitsee.

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään:

1) seuraamaan direktiivin 2002/65/EY 2 artiklan f kohdassa olevaa identtistä määritelmää 
sekä

2) neuvoston nykyisen epävirallisen kannan mukaisesti varmistamaan, että kielijärjestelmällä 
tarjotaan kuluttajille korkeatasoinen suoja ja samalla estetään liiallisten kustannusten 
aiheutuminen alalle.

Tarkistus 13
4 artiklan 2 kohdan 1 ja 2 alakohta

2. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kirjalliset tiedot ovat olennainen osa 
sopimusta, eikä niitä saa muuttaa, elleivät 
osapuolet nimenomaisesti sovi toisin tai
elleivät muutokset johdu 
elinkeinonharjoittajasta riippumattomista
syistä.

2. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kirjallisina tai muulla pysyvällä välineellä 
tallennetut tiedot ovat olennainen osa 
sopimusta, ja ne tulisi toimittaa kuluttajalle 
asianmukaisella, objektiivisella ja selkeällä 
tavalla käyttäen sellaista kirjainkokoa, joka 
mahdollistaa vaivattoman luettavuuden,
eikä niitä saa muuttaa, elleivät muutokset 
johdu syistä, jotka ovat ennalta 
arvaamattomia, odottamattomia, eivät ole 
elinkeinonharjoittajan hallinnassa ja 
aiheuttavat seurauksia, joita ei olisi voitu 
estää, vaikka kaikkiin mahdollisiin 
toimenpiteisiin olisi ryhdytty.

Elinkeinonharjoittajasta riippumattomista 
syistä johtuvista muutoksista on ilmoitettava 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

Tällaisista muutoksista on ilmoitettava 
kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä 
välineellä ennen sopimuksen tekemistä.

Perustelu

Ehdotuksella pyritään

1) yhdenmukaistamaan kohta tarkistusta 7 koskevan ehdotuksen kanssa

2) varmistamaan, että merkittävien tietojen lisääminen ei ole osapuolten oman tahdon 
varassa. Käytäntö on osoittanut, että ilmaisu "elleivät osapuolet nimenomaisesti sovi toisin" 
antaa eräille elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden ehdottaa yksipuolisesti 
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vakiosopimuksia, joissa kuluttaja hyväksyy tietämättään sen, että hän ei saa tietoja, omaksi 
vahingokseen.

Tarkistus 14
4 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Kuluttaja saa aina kopion 
sopimuksesta kirjallisesti tai muulla 
pysyvällä välineellä.

Perustelu

Ehdotuksella pyritään varmistamaan, että kuluttajat saavat mahdollisimman paljon tietoa, 
jotta voidaan taata korkeatasoinen kuluttajansuoja ja vakaat ja avoimet markkinat.

Tarkistus 15
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksen tekemisen jälkeen kuluttajalla 
on oikeus peruuttaa se syytä ilmoittamatta 
neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun 
molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen tai sitovan 
ennakkosopimuksen. Jos neljästoista päivä 
on yleinen vapaapäivä, määräaikaa jatketaan 
seuraavaan ensimmäiseen arkipäivään.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksen tekemisen jälkeen kuluttajalla 
on oikeus peruuttaa se syytä ilmoittamatta 
yhtämittaisen kahdenkymmenenyhden
päivän jakson kuluessa siitä, kun molemmat 
osapuolet ovat allekirjoittaneet lopullisen 
sopimuksen. Jos 
kahdeskymmenesensimmäinen päivä on 
yleinen vapaapäivä, määräaikaa jatketaan 
seuraavaan ensimmäiseen arkipäivään.

Perustelu

Tällaisten kiinteistöjen myynti tapahtuu usein mahdollisen ostajan ollessa lomalla, joten 14 
päivää on liian lyhyt aika objektiivisen arvion tekemiseksi siitä, aikooko ostaja vakavissaan 
tehdä hankintansa.

Tarkistus 16
5 artiklan 2 kohta

2. Jos sopimuksessa ei ole kaikkia liitteessä I 
olevassa a–p kohdassa ja liitteessä II 
olevassa a ja b kohdassa tarkoitettuja tietoja, 
mutta tiedot toimitetaan kirjallisina kolmen 
kuukauden kuluessa sopimuksen 
allekirjoittamisesta, peruuttamisaika alkaa 
päivästä, jona kuluttaja saa kyseiset tiedot.

2. Jos sopimuksessa ei ole kaikkia liitteessä I 
olevassa a–p kohdassa ja liitteessä II 
olevassa a ja b kohdassa tarkoitettuja tietoja, 
mutta tiedot toimitetaan kirjallisina 
kirjallisesti tai muulla pysyvällä välineellä 
kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen 
allekirjoittamisesta, peruuttamisaika alkaa 
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päivästä, jona kuluttaja saa kyseiset tiedot.
Jos tietoja ei toimiteta tässä kohdassa 
mainitun ajan kuluessa, sopimus 
mitätöityy.

Perustelu

Täsmennyksen tarkoituksena on parantaa artiklan oikeusvarmuutta.

Tarkistus 17
5 artiklan 3 kohta

3. Jos liitteessä I olevassa a–p kohdassa ja 
liitteessä II olevassa a ja b kohdassa 
tarkoitettuja tietoja ei ole toimitettu 
kirjallisina kolmen kuukauden kuluessa 
sopimuksen allekirjoittamisesta, 
peruuttamisoikeuden voimassaolo päättyy 
kolmen kuukauden ja neljäntoista päivän 
kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta.

Poistetaan.

Perustelu

Kuten tarkistuksessa 16, jos tietoja ei toimiteta edellä mainitun ajan kuluessa, sopimus 
mitätöityy ja näin ollen peruuttamisoikeusaika on tarpeeton.

Tarkistus 18
5 artiklan 5 kohta

5. Jos kuluttaja käyttää 
peruuttamisoikeuttaan, hänen on 
korvattava ainoastaan ne kulut, jotka 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ovat 
syntyneet sopimuksen tekemiseen tai siitä 
vetäytymiseen liittyvistä lakisääteisistä 
muodollisuuksista, jotka on suoritettava 
ennen 1 kohdan ensimmäisessä 
luetelmakohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymistä. Sopimuksessa on erityisesti 
mainittava kyseiset kulut.

Poistetaan.

Perustelu

Vapaa peruuttamisoikeus on ex tunc -oikeus, jolla on siis sopimuksen solmimishetkeen 
ulottuvat taannehtivat vaikutukset, joten elinkeinonharjoittaja ei voi vaatia kuluttajaa 
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korvaamaan mitätöidystä sopimuksesta aiheutuvia kuluja. Kokemus on osoittanut, että usein 
kun kuluttaja käyttää ajoissa peruuttamisoikeuttaan, häneltä peritään vastoin lakia 
hallinnollisia kuluja, mikä estää vapaan päätösoikeuden käyttämistä.

Tarkistus 19
5 artiklan 6 kohta

6. Jos kuluttaja käyttää 3 kohdassa 
tarkoitettua peruuttamisoikeutta, häneltä ei 
voida vaatia mitään korvauksia.

6. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeutta, 
häneltä ei voida vaatia mitään korvauksia.

Perustelu

Oikeudellinen täsmennys tarkistuksen 18 mukaisesti.

Tarkistus 20
6 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan elinkeinonharjoittajalle tai 
kolmannelle osapuolelle maksamat 
kaikenlaiset ennakkomaksut, takuut, 
luottokortilta veloitetut varausmaksut, velan 
nimenomaiset tunnustamiset tai muut 
suoritukset ennen sen kauden päättymistä, 
jona kuluttaja voi 5 artiklan 1–3 kohdan 
mukaisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan, on 
kielletty.

1. 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan elinkeinonharjoittajalle tai 
kolmannelle osapuolelle maksamat 
kaikenlaiset ennakkomaksut, takuut, 
pankkitililtä tai luotto- tai maksukortilta
veloitetut varausmaksut, velan nimenomaiset 
tunnustamiset tai muut suoritukset ennen sen 
kauden päättymistä, jona kuluttaja voi 
5 artiklan 1–3 kohdan mukaisesti käyttää 
peruuttamisoikeuttaan, on kielletty.

Perustelu

Tarkoituksena on kattaa erilaiset talletuksiin ja maksuihin perustuvat takuut.

Tarkistus 21
6 artiklan 2 kohta

2. Kuluttajan elinkeinonharjoittajalle tai 
kolmannelle osapuolelle maksamat 
kaikenlaiset ennakkomaksut, takuut, 
luottokortilta veloitetut varausmaksut, velan 
nimenomaiset tunnustamiset tai muut 
suoritukset jälleenmyynnistä ennen kuin 
varsinainen myynti on tapahtunut tai 
jälleenmyyntisopimus muutoin irtisanottu, 

2. 2. Kuluttajan elinkeinonharjoittajalle tai 
kolmannelle osapuolelle maksamat 
kaikenlaiset ennakkomaksut, takuut, 
pankkitililtä tai luotto- tai maksukortilta
veloitetut varausmaksut, velan nimenomaiset 
tunnustamiset tai muut suoritukset 
jälleenmyynnistä ennen kuin varsinainen 
myynti on tapahtunut tai 
jälleenmyyntisopimus muutoin irtisanottu, 
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on kielletty. on kielletty.

Perustelu

Tarkoituksena on kattaa erilaiset talletuksiin ja maksuihin perustuvat takuut.

Tarkistus 22
7 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
kuluttaja käyttää oikeuttaan peruuttaa 
aikaosuutta tai pitkäkestoista lomatuotetta 
koskeva sopimus, kaikki 
liitännäissopimukset, myös 
vaihtosopimukset, sanotaan irti 
automaattisesti ilman seuraamuksia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
kuluttaja käyttää oikeuttaan peruuttaa 
aikaosuutta tai pitkäkestoista lomatuotetta 
koskeva sopimus, kaikki 
liitännäissopimukset, myös 
vaihtosopimukset, sanotaan irti 
automaattisesti ilman kuluttajalle 
aiheutuvia kuluja.

Perustelu

Oikeudellinen ja kielellinen täsmennys.

Tarkistus 23
7 artiklan 2 kohta

2. Jos hinta katetaan kokonaan tai osittain 
elinkeinonharjoittajan tai kolmannen 
osapuolen sen ja elinkeinonharjoittajan 
välisen sopimuksen perusteella kuluttajalle 
myöntämällä luotolla, luottosopimus on 
sanottava irti ilman seuraamuksia, jos 
kuluttaja käyttää oikeuttaan ja peruuttaa 
pääsopimuksen 5 artiklan mukaisesti.

2. Jos hinta katetaan kokonaan tai osittain 
elinkeinonharjoittajan tai kolmannen 
osapuolen sen ja elinkeinonharjoittajan 
välisen sopimuksen perusteella kuluttajalle 
myöntämällä luotolla, luottosopimus on 
sanottava irti ilman kuluttajalle aiheutuvia 
kuluja, jos kuluttaja käyttää oikeuttaan ja 
peruuttaa pääsopimuksen.

Perustelu

Oikeudellinen ja kielellinen täsmennys.

Tarkistus 24
9 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) julkiset elimet tai niiden edustajat a) viranomaiset, julkiset elimet tai niiden 
edustajat



AD\706416FI.doc 15/26 PE396.763v03-00

FI

Perustelu

Täsmennyksen tarkoituksena on esittää laajemmin erilaiset elimet.

Tarkistus 25
10 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille 
täydellisten tietojen toimittaminen ja pääsy 
käytettävissä oleviin oikeudellisiin 
järjestelmiin sen mukaisesti, mitä 
tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla 22 päivänä 
joulukuuta 2000 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 44/20011 säädetään 
tuomioistuinten ulkopuolisesta riitojen 
ratkaisusta sekä riitojen ratkaisemisesta 
tuomioistuimessa tai hallinnollisessa 
menettelyssä.
________
1 EUVL L 12, 16.1.2001, s. 1. Asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 
(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

Perustelu

Koska kyse on julkisista yhteisöistä, jäsenvaltioiden tehtävänä on ensisijaisesti varmistaa 
kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille täydellisten tietojen toimittaminen ja pääsy käytettävissä 
oleviin oikeudellisiin järjestelmiin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22. joulukuuta 2000 
annetun asetuksen EY N:o 44/2001 mukaisesti jotta voidaan taata korkeatasoinen 
kuluttajansuoja ja vakaat ja avoimet markkinat.

Tarkistus 26
Liite I, c alakohta

c) jos sopimus koskee tiettyä kiinteistöä, 
tarkka kuvaus kiinteistöstä ja sen sijainnista;
jos sopimus koskee useita kiinteistöjä (useita 
lomakohteita), asianmukainen kuvaus 
kiinteistöistä ja niiden sijainnista; jos 

c) jos sopimus koskee tiettyä kiinteistöä, 
tarkka kuvaus kiinteistöstä, sen viimeistely-, 
kalustus- ja irtaimistotaso mukaan lukien, 
ja sen sijainnista; jos sopimus koskee useita 
kiinteistöjä (useita lomakohteita), 
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sopimus kokee muuta asuntoa kuin 
kiinteistöä, asianmukainen kuvaus asunnosta 
ja tiloista

asianmukainen kuvaus kiinteistöistä ja 
niiden sijainnista; jos sopimus kokee muuta 
asuntoa kuin kiinteistöä, asianmukainen 
kuvaus asunnosta ja tiloista

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat.

Tarkistus 27
Liite I, c a alakohta (uusi)

(c a) tapauksissa, joissa sopimukseen 
kuuluu oikeus käyttää yhtä ryhmän 
kiinteistöistä, tiedot kyseisen kiinteistön 
käyttöön liittyvistä rajoituksista tai, jos 
käytössä on pistejärjestelmä, tiedot siitä, 
kuinka paljon lisää pisteitä tarvitaan 
kyseisen kiinteistön käyttämiseksi

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat.

Tarkistus 28
Liite I, c b alakohta (uusi)

c b) elinkeinonharjoittajan toimittamiin 
tietoihin kuuluvat yksityiskohtaiset tiedot 
kiinteistön käyttöä koskevista rajoituksista, 
kaavoitukseen liittyvät rajoitukset sekä 
kaikki yksityiskohtaiset tiedot kaikista 
kiinteistöä koskevista rakennusluvista.

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että myytävä kiinteistö on rakennettu lainmukaisesti.

Tarkistus 29
Liite I, f alakohta

f) miten asunnon kunnossapito ja korjaus f) miten asunnon kunnossapito ja korjaus 
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sekä sen hallinto ja hoito on järjestetty, myös 
se, voiko kuluttaja vaikuttaa ja osallistua 
näitä seikkoja koskevaan päätöksentekoon ja 
miten

sekä sen hallinto ja hoito on järjestetty, 
mukaan lukien osapuolten vastuiden 
selvittäminen ja myös se, voiko kuluttaja 
vaikuttaa ja osallistua näitä seikkoja 
koskevaan päätöksentekoon ja miten

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat.

Tarkistus 30
Liite I, g alakohta

g) tarkka kuvaus siitä, miten kaikki 
kustannukset jaetaan kuluttajien kesken ja 
miten ja milloin tällaisia kustannuksia 
voidaan korottaa; tarvittaessa tiedot siitä, 
liittyykö asunnon omistusoikeuteen maksuja, 
kiinnelainoja, rasitteita tai muita 
rekisteröityjä kiinnityksiä

g) tarkka kuvaus siitä, miten kaikki 
kustannukset jaetaan kuluttajien kesken ja 
miten ja milloin tällaisia kustannuksia 
voidaan korottaa; tarvittaessa tiedot siitä, 
liittyykö asunnon omistusoikeuteen maksuja, 
kiinnelainoja, rasitteita tai muita 
rekisteröityjä kiinnityksiä ja muista 
sopimuksesta johtuvista oikeuksista

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat.

Tarkistus 31
Liite I, h alakohta

h) tarkka kausi, jona sopimuksen kohteena 
olevaa oikeutta saa käyttää ja tarvittaessa sen 
kesto; päivä, josta alkaen kuluttaja saa 
käyttää sopimuksen kohteena olevaa 
oikeutta

h) tarkka maininta kaudesta, jona 
sopimuksessa kyseessä olevaa oikeutta saa 
käyttää ja tarvittaessa käyttöönotetun 
järjestelyn kesto; päivä, josta alkaen 
kuluttaja saa käyttää sopimuksen kohteena 
olevaa oikeutta sekä peruutusoikeutta

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat.
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Tarkistus 32
Liite I, i alakohta

i) hinta, joka kuluttajan on maksettava sekä 
arvio summasta, joka kuluttajan on 
maksettava yhteisten tilojen ja palvelujen 
käytöstä; kiinteistössä asumiseen liittyvien 
maksujen, pakollisten lakisääteisten 
maksujen (esim. verojen) sekä 
hallinnollisten kulujen (esim. hoito-, 
kunnossapito- ja korjauskulujen) 
laskuperusteet

i) hinta, joka kuluttajan on maksettava sekä 
arvio summasta, joka kuluttajan on 
maksettava yhteisten tilojen ja palvelujen 
käytöstä; kiinteistössä asumiseen liittyvien 
maksujen, pakollisten lakisääteisten 
maksujen (esim. verojen) sekä 
hallinnollisten kulujen (esim. hoito-, 
kunnossapito- ja korjauskulujen) 
laskemismenetelmä

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat.

Tarkistus 33
Liite I, j alakohta

j) määräys, jossa on mainittu, että 
kuluttajalle ei aiheudu muita kuin 
sopimuksessa vahvistettuja kuluja tai 
velvoitteita

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 34
Liite I, k alakohta

k) se, onko mahdollista liittyä 
sopimusoikeuksien vaihto- tai 
jälleenmyyntijärjestelmään, tiedot asiaan 
liittyvistä järjestelmistä ja maininta näiden 
järjestelmien kautta tapahtuvan 
jälleenmyynnin tai vaihdon kustannuksista

k) se, onko mahdollista liittyä 
sopimusoikeuksien vaihto- tai 
jälleenmyyntijärjestelmään, tiedot asiaan 
liittyvistä järjestelmistä ja maininta näiden 
järjestelmien kautta tapahtuvan 
jälleenmyynnin tai vaihdon kustannuksista.
Tässä liitteessä tarkoitettujen tietojen 
antamista koskevaa velvoitetta sovelletaan 
tarvittavin muutoksin vaihdon tai 
jälleenmyynnin kohteena oleviin 
oikeuksiin.
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat.

Tarkistus 35
Liite I, m alakohta

m) tietoa sopimuksen peruuttamisoikeudesta 
ja peruuttamisen seurauksista, myös tarkat 
tiedot niiden kustannusten luonteesta ja 
määrästä, joiden korvaamista kuluttajalta 
voidaan vaatia 5 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti, jos hän käyttää 
peruuttamisoikeuttaan; tarvittaessa tiedot 
sopimukseen liittyvän luottosopimuksen tai 
liitännäissopimuksen irtisanomisesta, jos 
sopimus peruutetaan; tiedot peruuttamisen 
seurauksista

m) tietoa sopimuksen peruuttamisoikeudesta 
ja peruuttamisen seurauksista, jos kuluttaja
käyttää peruuttamisoikeuttaan; tarvittaessa 
tiedot sopimukseen liittyvän 
luottosopimuksen tai liitännäissopimuksen 
irtisanomisesta, jos sopimus peruutetaan 
5 artiklan mukaisesti; tiedot peruuttamisen 
seurauksista 

Perustelu

Oikeudellinen täsmennys tarkistuksen 17 mukaisesti.

Tarkistus 36
Liite I, p alakohta

p) käytännesääntöjen olemassaolo, sisältö, 
valvonta ja täytäntöönpano

p) tiedot käytännesääntöjen mahdollisesta 
soveltamisesta elinkeinonharjoittajaan ja 
keinoista päästä tutustumaan niihin

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat. Tarkoituksena on myös selvittää onko elinkeinonharjoittaja 
allekirjoittanut käytännesäännöt, ja miten niiden sisältöön pääsee tutustumaan.

Tarkistus 37
Liite I, q alakohta

q) mahdollisuus tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

q) tiedot siitä, mitä lainsäädäntöä 
sopimukseen sovelletaan ja tarvittaessa 
mahdollisuudesta tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat sekä selvittämään sopimukseen sovellettava lainsäädäntö.

Tarkistus 38
Liite II, b alakohta

b) kohtuullinen arvio asunnon ja sen 
toimivaksi tekevien yhteisten palvelujen 
(kaasu-, sähkö-, vesi- ja puhelinliittymät) 
valmistumisen määräajasta

b) kohtuullinen arvio asunnon ja sen 
toimivaksi tekevien yhteisten palvelujen 
(kaasu-, sähkö-, vesi- ja puhelinliittymät) 
valmistumisen määräajasta sekä 
sovellettavat seuraamukset, mikäli 
valmistumisen määräaikaa koskevaa 
kohtuullista arviota ei noudateta

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat.

Tarkistus 39
Liite II, b a alakohta (uusi)

b a) määräys, jossa on mainittu, että 
kuluttajalle ei aiheudu muita kuin 
sopimuksessa vahvistettuja kuluja tai 
velvoitteita

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat ja että kuluttajalle ei aiheudu muita kuin sopimuksessa vahvistettuja 
kuluja tai velvoitteita.

Tarkistus 40
Liite II, d alakohta

d) asunnon valmistumiseen liittyvät 
vakuudet, ja jos asunto ei ole valmis, 
kaikkien suoritettujen maksujen 
korvaamiseen liittyvät vakuudet, ja 
tarvittaessa vakuuksien toimintaa koskevat 
edellytykset.

d) asunnon valmistumiseen ja viimeistelyn 
laatuun liittyvät vakuudet, ja jos asunto ei 
ole valmis, kaikkien suoritettujen maksujen 
korvaamiseen liittyvät vakuudet, ja 
tarvittaessa vakuuksien toimintaa koskevat 
edellytykset.
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat sekä takaamaan, että sovitusta viimeistelyn tasosta pidetään tinkimättä 
kiinni.

Tarkistus 41
Liite III, b alakohta

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne ja sisältö, mukaan lukien 
tarkka kuvaus kuluttajan sopimuksella 
saamista oikeuksista sekä mahdollisista 
sovellettavista rajoituksista tai rajoitetuista 
tarjouksista tai erityisalennusten 
aikarajoista

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat sekä selvittämään sopimuksen kohteena olevan oikeuden/oikeuksien 
tarkka luonne.

Tarkistus 42
Liite III, d alakohta

d) hinta, joka kuluttajan on maksettava d) kokonaishinta, joka kuluttajan on 
maksettava

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat sekä selvittämään tarkalleen kokonaishinta, joka kuluttajan on 
maksettava.

Tarkistus 43
Liite III, i a alakohta) (uusi)

i a) sopimuksen irtisanomisehdot ja 
vaikutukset ja tiedot kuluttajan vastuusta 
sopimuksen irtisanomisesta aiheutuvista 
kuluista
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat. Tarkoituksena on myös velvoittaa ilmoittamaan sopimuksen 
irtisanomisen mahdollisuuksista, ehdoista ja seurauksista sekä antamaan tiedot siitä, mikä on 
kuluttajan vastuu sopimuksen irtisanomisesta aiheutuvista kuluista.

Tarkistus 44
Liite IV, e alakohta)

e) tietoa sopimuksen peruuttamisoikeudesta 
ja peruuttamisen seurauksista, myös tarkat 
tiedot niiden kustannusten luonteesta ja 
määrästä, joiden korvaamista kuluttajalta 
voidaan vaatia 5 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti, jos hän käyttää 
peruuttamisoikeuttaan

e) tietoa sopimuksen peruuttamisoikeudesta 
5 artiklan mukaisesti

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat. Tarkoituksena on myös velvoittaa ilmoittamaan oikeudesta irtisanoa 
sopimus 5 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 45
Liite IV, e a alakohta (uusi)

e a) sopimuksen irtisanomisehdot ja 
vaikutukset ja tiedot kuluttajan vastuusta 
sopimuksen irtisanomisesta aiheutuvista 
kuluista

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat. tarkoituksena on myös velvoittaa ilmoittamaan sopimuksen 
irtisanomisen mahdollisuuksista, ehdoista ja seurauksista sekä antamaan tiedot siitä, mikä on 
kuluttajan vastuu sopimuksen irtisanomisesta aiheutuvista kuluista.

Tarkistus 46
Liite IV, h alakohta

h) käytännesääntöjen olemassaolo, sisältö, 
valvonta ja täytäntöönpano

h) tiedot käytännesääntöjen mahdollisesta 
soveltamisesta elinkeinonharjoittajaan ja 



AD\706416FI.doc 23/26 PE396.763v03-00

FI

keinoista päästä tutustumaan niihin

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat. Tarkoituksena on myös selvittää onko elinkeinonharjoittaja 
allekirjoittanut käytännesäännöt, ja miten niiden sisältöön pääsee tutustumaan.

Tarkistus 47
Liite IV, i alakohta

i) mahdollisuus tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

i) tiedot siitä, mitä lainsäädäntöä 
sopimukseen sovelletaan ja tarvittaessa 
mahdollisuudesta tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat sekä selvittämään sopimukseen sovellettava lainsäädäntö.

Tarkistus 48
Liite IV, i a alakohta (uusi)

i a) määräys, jossa mainitaan, että siirto 
suoritetaan velattomasti ja rasitteettomasti.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat. Tarkoituksena on myös varmistaa, että siirto suoritetaan velattomasti ja 
rasitteettomasti, sillä muutoin on olemassa vaara, että kuluttajat menettävät kyseisen 
oikeuden esimerkiksi kiinnelainan tapauksessa.

Tarkistus 49
Liite V, b alakohta

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne ja sisältö

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat. Tarkoituksena on myös varmistaa, että siirto suoritetaan velattomasti ja 
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rasitteettomasti, sillä muutoin on olemassa vaara, että kuluttajat menettävät kyseisen 
oikeuden esimerkiksi kiinnelainan tapauksessa.

Tarkistus 50
Liite V, e alakohta

e) hinta, joka kuluttajan on maksettava sekä 
arvio summasta, joka kuluttajan on 
maksettava yhteisten tilojen ja palvelujen 
käytöstä; kiinteistössä asumiseen liittyvien 
maksujen, pakollisten lakisääteisten 
maksujen (esim. verojen) sekä 
hallinnollisten kulujen (esim. hoito-, 
kunnossapito- ja korjauskulujen) 
laskuperusteet

e) hinta, joka kuluttajan on maksettava sekä 
arvio summasta, joka kuluttajan on 
maksettava yhteisten tilojen ja palvelujen 
käytöstä; kiinteistössä asumiseen liittyvien 
maksujen, pakollisten lakisääteisten 
maksujen (esim. verojen) sekä 
hallinnollisten kulujen (esim. hoito-, 
kunnossapito- ja korjauskulujen) 
laskemismenetelmä

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat.

Tarkistus 51
Liite V, i alakohta

i) tietoa sopimuksen peruuttamisoikeudesta 
ja peruuttamisen seurauksista, myös tarkat 
tiedot niiden kustannusten luonteesta ja 
määrästä, joiden korvaamista kuluttajalta 
voidaan vaatia 5 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti, jos hän käyttää 
peruuttamisoikeuttaan; tarvittaessa tiedot 
sopimukseen liittyvän luottosopimuksen tai 
liitännäissopimuksen irtisanomisesta, jos 
sopimus peruutetaan; tiedot peruuttamisen 
seurauksista

i) tiedot sopimuksen peruuttamisoikeudesta 
ja peruuttamisen seurauksista, jos kuluttaja
käyttää peruuttamisoikeuttaan; tarvittaessa 
tiedot sopimukseen liittyvän 
luottosopimuksen tai liitännäissopimuksen 
irtisanomisesta, jos sopimus peruutetaan 
5 artiklan mukaisesti; tiedot peruuttamisen 
seurauksista 

Perustelu

Oikeudellinen täsmennys tarkistuksen 17 mukaisesti.

Tarkistus 52
Liite V, i a alakohta (uusi)
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i a) määräys, jossa mainitaan, että siirto 
suoritetaan velattomasti ja rasitteettomasti.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat. Tarkoituksena on myös varmistaa, että siirto suoritetaan velattomasti ja 
rasitteettomasti, sillä muutoin on olemassa vaara, että kuluttajat menettävät kyseisen 
oikeuden esimerkiksi kiinnelainan tapauksessa.

Tarkistus 53
Liite V, l alakohta

l) käytännesääntöjen olemassaolo, sisältö, 
valvonta ja täytäntöönpano

l) tiedot käytännesääntöjen mahdollisesta 
soveltamisesta elinkeinonharjoittajaan ja 
keinoista päästä tutustumaan niihin

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat. Tarkoituksena on myös selvittää onko elinkeinonharjoittaja 
allekirjoittanut käytännesäännöt, ja miten niiden sisältöön pääsee tutustumaan.

Tarkistus 54
Liite V, m alakohta

m) mahdollisuus tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

m) tiedot siitä, mitä lainsäädäntöä 
sopimukseen sovelletaan ja tarvittaessa 
mahdollisuudesta tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja avoimet sekä 
kilpaillut markkinat sekä selvittämään sopimukseen sovellettava lainsäädäntö.
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