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TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ostajien suojaamisesta kiinteistöjen 
osa-aikaisen käyttöoikeuden 
ostosopimuksen tiettyihin osiin nähden 
26 päivänä lokakuuta 1994 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/47/EY antamisen jälkeen 
aikaosuuksien kauppa on kehittynyt ja 
markkinoille on tullut uusia samankaltaisia 
lomatuotteita. Direktiivi 94/47/EY ei kata 
näitä uusia lomatuotteita eikä tiettyjä 
aikaosuuksiin liittyviä liiketoimia, kuten 
jälleenmyyntiä ja vaihtoa. Lisäksi 
direktiivin 94/47/EY soveltamisesta saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että joitakin 
jo katettuja seikkoja on päivitettävä tai 
selkeytettävä.

(1) Ostajien suojaamisesta kiinteistöjen 
osa-aikaisen käyttöoikeuden 
ostosopimuksen tiettyihin osiin nähden 
26 päivänä lokakuuta 1994 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/47/EY antamisen jälkeen 
aikaosuuksien kauppa on kehittynyt ja 
markkinoille on tullut uusia samankaltaisia 
tai erehdyttävästi samankaltaisia 
lomatuotteita, jotka usein on suunniteltu 
kiertämään kyseisen direktiivin 
määräykset. Direktiivi 94/47/EY ei kata 
näitä uusia lomatuotteita eikä tiettyjä 
aikaosuuksiin liittyviä liiketoimia, kuten 
jälleenmyyntiä ja vaihtoa. Lisäksi 
direktiivin 94/47/EY soveltamisesta saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että joitakin 
jo katettuja seikkoja on päivitettävä tai 
selkeytettävä, jotta voidaan estää 
sellaisten uusien lomatuotteiden 
kehittäminen, jotka on suunniteltu 
kiertämään kyseistä lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Ongelma nykyisessä direktiivissä on se, että häikäilemättömät toimijat ovat liian helposti 
pystyneet kiertämään sen säännöksiä. Uuden direktiivin pitäisi olla mahdollisimman 
vedenpitävä.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta parannettaisiin oikeusvarmuutta ja 
kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat saisivat 
kaikki sisämarkkinoiden tarjoamat edut, 
asiaa koskevaa jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä on lähennettävä entisestään.
Tiettyjen seikkojen osalta jäsenvaltioiden 
olisi kuitenkin saatava soveltaa edelleen 
tiukempia sääntöjä.

(3) Jotta parannettaisiin oikeusvarmuutta ja 
kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat saisivat
kaikki sisämarkkinoiden tarjoamat edut, 
asiaa koskevaa jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä on lähennettävä entisestään. 
Tietyiltä osin on osoittautunut 
tarpeelliseksi toteuttaa täysimääräinen 
yhdenmukaistaminen.

Perustelu

Optimaalisen kuluttajansuojatason saavuttamiseksi ja huolimatta siitä, että ehdotettu väline 
on direktiivi, olisi säädettävä tiettyjen keskeisten osien yhdenmukaistamisesta. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

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

Perustelu

Direktiivillä ei saa myöskään rajoittaa omaisuuden myyntiä koskevia kansallisia sääntöjä.  
Rekisteröintiä koskeva oikeus ja aineellinen oikeus liittyvät joka tapauksessa kiinteästi 
toisiinsa.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
eri tuotteet olisi määriteltävä selkeästi, ja 
ennen sopimuksen tekemistä annettavia 
tietoja sekä sopimusta koskevia sääntöjä 
olisi selkeytettävä ja päivitettävä.

(5) Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
tuotelajit olisi määriteltävä selkeästi siten, 
että estetään sen säännösten kiertäminen, 
ja ennen sopimuksen tekemistä annettavia 
tietoja, sopimusta koskevia sääntöjä ja 
peruuttamiskautta olisi selkeytettävä ja 
päivitettävä.

Perustelu

Ongelma nykyisessä direktiivissä on se, että häikäilemättömät toimijat ovat liian helposti 
pystyneet kiertämään sen säännöksiä. Uuden direktiivin pitäisi olla mahdollisimman 
vedenpitävä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Koska tietyillä pitkäkestoisilla 
lomatuotteilla on ollut erityisiä 
vaikeuksia, se, mitä tämä ilmaisu koskee, 
on määriteltävä tarkasti, ja on 
suunniteltava erityissääntöjä 
väärinkäytösten välttämiseksi.

Perustelu

Tuotteet, joita kutsutaan ”pitkäkestoisiksi lomatuotteiksi” ovat erilaisia kuin itse aikaosuudet, 
koska niihin ei koskaan liity kiinteistöoikeuksia, ja siksi niihin tarvitaan erityissääntöjä. 
Tarvitaan määritelmä niiden erottamiseksi aikaosuuksista ja muista järjestelyistä ja 
järjestelmistä, joihin tätä direktiiviä ei aiota soveltaa.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) 'Pitkäkestoiset lomatuotteet' tämän 
direktiivin tarkoittamassa merkityksessä 
on erotettava aikaosuuksista ja 
pakettilomista ja alesekeistä sekä kanta-
asiakasohjelmista, joissa annetut alesekit 
tai pisteet ovat osa hyvitystä majoituksen 
tai lentomatkan ostamisesta eivätkä ole 
tuotteita sinänsä; harkittaessa sitä, onko 
tietty järjestelmä pitkäaikainen lomatuote 
tämän direktiivin tarkoittamassa 
merkityksessä, huomioon voidaan ottaa 
erityisesti niiden alennusten tai muiden 
etujen epämääräinen luonne, joita 
väitetään tarjottavan, se, että ne 
hankitaan suoraan maksua tai sellaisia 
pisteitä vastaan, joita ei kerätä 
maksetussa majoituksessa vietettyjen 
öiden tai matkustettujen kilometrien 
perusteella, ja se, että yksikkö, joka 
tarjoaa tai järjestää alennukset tai edut, 
on usein eri yksikkö kuin se, joka myy 
pitkäaikaiset lomatuotteet.

Perustelu

On tärkeää määritellä pitkäkestoiset lomatuotteet direktiivin tarkoittamassa merkityksessä 
niiden kaikkien muotojen kattamiseksi, samalla kun suljetaan pois tuotteet ja palvelut, joihin 
direktiiviä ei sovelleta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kieltoa, joka koskee 
elinkeinonharjoittajalle tai kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamiskauden 
päättymistä suoritettavaa ennakkomaksua, 

(8) Kieltoa, joka koskee 
elinkeinonharjoittajalle tai kolmannelle 
osapuolelle suoritettavaa ennakkomaksua, 
olisi selkeytettävä kuluttajansuojan 
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olisi selkeytettävä kuluttajansuojan 
parantamiseksi. Jälleenmyynnin 
tapauksessa ennakkomaksua koskevaa 
kieltoa olisi sovellettava, kunnes 
varsinainen myynti on tapahtunut tai 
jälleenmyyntisopimus on irtisanottu. 

parantamiseksi. Jälleenmyynnin 
tapauksessa maksua koskevaa kieltoa olisi 
sovellettava, kunnes varsinainen myynti on 
tapahtunut tai jälleenmyyntisopimus on 
irtisanottu.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jos sopimus peruutetaan, kun hinta on 
kokonaan tai osittain katettu 
elinkeinonharjoittajan tai kolmannen 
osapuolen – kyseisen kolmannen 
osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen 
sopimuksen perusteella – kuluttajalle 
myöntämällä luotolla, luottosopimus olisi 
voitava sanoa irti ilman seuraamuksia.
Samaa olisi sovellettava 
liitännäissopimuksiin, kuten 
vaihtojärjestelmän jäsenyyttä koskeviin 
sopimuksiin.

(9) Jos sopimus peruutetaan, kun hinta on 
kokonaan tai osittain katettu 
elinkeinonharjoittajan tai kolmannen 
osapuolen – kyseisen kolmannen 
osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen 
sopimuksen perusteella – kuluttajalle 
myöntämällä luotolla, luottosopimus olisi 
voitava sanoa irti ilman, että kuluttajalle 
koituu maksuja. Samaa olisi sovellettava 
liitännäissopimuksiin, kuten 
vaihtojärjestelmän jäsenyyttä koskeviin 
sopimuksiin.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kuluttajan ei pitäisi jäädä vaille tämän 
direktiivin tarjoamaa suojaa. Näin olisi 
oltava myös silloin, kun sopimukseen 
sovelletaan muun kuin jäsenvaltion lakia.

(10) Kuluttajan ei pitäisi jäädä vaille tämän 
direktiivin tarjoamaa suojaa. Näin olisi 
oltava myös silloin, kun sopimukseen 
sovelletaan kolmannen valtion lakia ja
kiinteistö sijaitsee Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa. Tätä tarkoitusta varten 
tämän direktiivin säännökset, jotka 
koskevat peruuttamiskautta ja 
tiedotusvaatimuksia, olisi katsottava 
säännöksiksi, joissa ei voida poiketa 
sopimuksesta sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista annetun Euroopan 



PE400.443v02-00 8/36 AD\715942FI.doc

FI

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o .../2008 (Rooma I)1 mukaisesti.
____________________
1 EUVL L XX, xx.xx.xx, s. x.

Perustelu

Selkeyttäminen vaikuttaa tarpeelliselta.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Aikaosuuksia tai pitkäkestoisia 
lomatuotteita koskeviin sopimuksiin 
sovellettava lainsäädäntö olisi 
määriteltävä asetuksen (EY) N:o …/2008 
(Rooma I) mukaisesti. Tuomioistuimet, 
joilla on toimivalta käsitellä aikaosuuksia 
tai pitkäkestoisia lomatuotteita sekä niihin 
liittyviä ja niitä täydentäviä suhteita, 
määritetään tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla 22. joulukuuta 
2000 annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 44/20011 olevan 4 jakson 
(Toimivalta kuluttajansuojaa koskevissa 
riita-asioissa) mukaisesti lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa riita liittyy 
esineoikeuden olemassaoloon, 
luonteeseen tai laajuuteen. 

_______________
1 EUVL L 12, 16.1.2001, s. 1. Asetus sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 
N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

Perustelu

Toimivaltaa koskevat epäilyt olisi poistettava tarpeettomien riitojen välttämiseksi.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kuluttajille tiedotetaan tehokkaasti 
kansallisista säännöksistä, joilla tämä 
direktiivi pannaan täytäntöön, ja niiden 
olisi kannustettava elinkeinonharjoittajia 
tiedottamaan alalla sovellettavista 
käytännesäännöistä.

(14) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kuluttajille tiedotetaan tehokkaasti 
kansallisista säännöksistä, joilla tämä 
direktiivi pannaan täytäntöön, ja että näitä 
varoitetaan mahdollisista 
väärinkäytöksistä ja kovista 
myyntitekniikoista, erityisesti 
pitkäkestoisten lomatuotteiden alalla.
Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 
huomiota käytännesääntöjen 
olemassaoloon ja hyväksyttyyn alan 
organisaatioon kuulumisen merkitystä. 
Myyjiä olisi kannustettava julkaisemaan 
ja antamaan tietoa 
käytännesäännöistään. Komission olisi 
avustettava ja edistettävä rajatylittäviä 
tiedotuskampanjoita erityisesti internet-
sivustollaan.

Perustelu

Direktiivissä ei saisi jättää huomiotta pitkäkestoisten lomatuotteiden alalla esiintyviä 
väärinkäytöksiä.

On myös tärkeää, että komissio avustaa rajatylittävien kampanjoiden järjestämisessä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko (uusi) – lisätään ennen 1 artiklaa

Komission teksti Tarkistus

1 jakso: Yhteiset säännökset
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä ei rajoiteta sellaisen 
kansallisen lainsäädännön soveltamista, 
jossa säädetään yleisistä 
sopimusoikeudellisista keinoista, joiden 
avulla kuluttaja voi peruuttaa 
sopimuksen.

Tällä asetuksella ei rajoiteta joko sellaisen 
kansallisen lainsäädännön soveltamista, 
jossa säädetään yleisistä 
sopimusoikeudellisista keinoista, tai 
sellaisten kansallisten sääntöjen 
soveltamista, jotka koskevat irtaimen tai 
kiinteän omaisuuden myyntiä ja 
rekisteröintiä, perustamis- ja lupaehtoja, 
ja niiden oikeuksien oikeudellisen 
luonteen määrittelyä, jotka sisältyvät 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sopimuksiin.

Perustelu

Katso johdanto-osan 4 kappaletta koskeva perustelu.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) peruuttamisoikeuden 
alkamisajankohta;
b) peruuttamisoikeuden käyttöä koskevat 
säännöt;
c) peruuttamisoikeuden käytön 
vaikutukset.
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Perustelu

On tarpeen yhdenmukaistaa peruuttamisoikeus kaikilta osin.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 
maksua vastaan toistuvan oikeuden 
käyttää yhtä tai useampaa asuntoa sekä 
siihen mahdollisesti liittyviä palveluita

Perustelu

Termi ”korvaus” (englanniksi consideration) on yhteen oikeusjärjestelmään kuuluva termi. 
Yhteisön lainsäädännössä on käytettävä neutraalia terminologiaa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’pitkäkestoisella lomatuotteella’ 
tarkoitetaan yli vuoden kestävää sopimusta, 
jolla kuluttaja saa korvausta vastaan 
pääasiassa oikeuden majoitukseen liittyviin 
alennuksiin tai muihin etuuksiin joko ilman 
matkoja tai muita palveluita tai niiden 
kanssa

b) ’pitkäkestoisella lomatuotteella’ 
tarkoitetaan yli vuoden kestävää sopimusta,
kutsuttiin sitä millä nimellä tahansa, jolla 
kuluttaja saa maksua vastaan pääasiassa 
oikeuden, varausjärjestelmän kautta tai 
muulla avulla, majoitukseen liittyviin 
alennuksiin tai muihin etuuksiin 
mahdollisine muine palveluineen joko 
ilman matkoja tai muita palveluita tai 
niiden kanssa; ilmaus ’pitkäkestoiset 
lomatuotteet’ ei sisällä aikaosuuksia, 
pakettimatkoja ja alesekkejä eikä kanta-
asiakasohjelmia, joita käytetään 
myynninedistämiseen ja 
asiakasuskollisuuden kannustamiseen ja 
jotka eivät sinänsä ole tuotteita
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Perustelu

On tärkeää määritellä pitkäkestoiset lomatuotteet direktiivin tarkoittamassa merkityksessä 
niiden kaikkien muotojen kattamiseksi, samalla kun suljetaan pois tuotteet ja palvelut, joihin 
direktiiviä ei sovelleta. Tämä säännös olisi luettava yhdessä uuden johdanto-osan 5 b 
kappaleen kanssa.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) ’jälleenmyynnillä’ tarkoitetaan 
sopimusta, jolla elinkeinonharjoittaja
toimii maksua vastaan välittäjänä
kuluttajalle aikaosuuden tai pitkäkestoisen 
lomatuotteen myynnissä tai ostossa

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’vaihdolla’ tarkoitetaan sopimusta, jolla 
kuluttaja korvausta vastaan liittyy 
järjestelmään, joka antaa hänelle 
mahdollisuuden muuttaa 
aikaosuuskohteen sijaintia ja/tai aikaa 
vaihdon kautta

d) ’vaihdolla’ tarkoitetaan lisäsopimusta, 
jolla kuluttaja rahaa vastaan liittyy 
järjestelmään, joka antaa hänelle 
majoitusetuuden ja mahdollisesti muita 
palveluja siten, että hän antaa vaihdossa 
kolmannelle osapuolelle väliaikaisen 
pääsyn aikaosuutensa etuuksiin 

Perustelu

Tällä pyritään selkiyttämään määritelmä.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’kuluttajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei 
kuulu hänen elinkeino-, liike,
käsiteollisuus- tai ammattitoimintaansa

f) ’kuluttajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei 
kuulu hänen elinkeino-, liike-,
käsiteollisuus- tai ammattitoimintaansa;

Perustelu

Korjataan englanninkielisessä tekstissä ollut virhe. 

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) ’liitännäissopimuksella’ tarkoitetaan 
sopimusta, joka sisältönsä tai 
tarkoituksensa osalta on riippuvainen 
aikaosuutta tai pitkäkestoista lomatuotetta 
koskevan sopimuksen olemassaolosta.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat 
tiedot ja mainonta

Mainonta

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 selvästi, 
että 3 artiklan a kohdassa tarkoitetut 
tiedot on annettava ennen sopimuksen 
tekoa ja että ne muodostavat osan 
sopimusta.  Mainonnassa on ilmoitettava 
myös mistä kyseisen tiedon saa.
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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:
a) aikaosuuden tapauksessa liitteessä I 
esitetyt tiedot, ja jos sopimus koskee 
rakenteilla olevaa asuntoa, liitteessä II 
esitetyt tiedot
b) pitkäkestoisen lomatuotteen 
tapauksessa liitteessä III esitetyt tiedot
c) jälleenmyynnin tapauksessa 
liitteessä IV esitetyt tiedot
3. Jälleenmyynnin tapauksessa 
elinkeinonharjoittajan velvoite esittää 2 
kohdan mukaiset tiedot koskee kuluttajaa, 
joka mahdollisesti haluaa tehdä 
jälleenmyyntisopimuksen. 

2. Jäljempänä 3 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on toimitettava 
kuluttajalle kaikissa tilaisuuksissa, joissa 
hänelle tarjotaan aikaosuutta tai joissa 
mainostetaan tai tarjotaan pitkäkestoista 
lomatuotetta.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
esitettävä jollakin kuluttajan valitsemalla 
yhteisön virallisella kielellä.

Perustelu

On selvää, että käytössä on hyökkääviä myyntikäytäntöjä, erityisesti pitkäkestoisten 
lomatuotteiden myynnissä. On tärkeää torjua tällaiset käytännöt.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Ennen sopimuksen tekemistä annettavat 

tiedot
1. Ennen kuin kuluttaja voi hyväksyä 
tarjousta tai sitoutua sopimukseen, 
myyjän on annettava hänelle selkeää, 
ymmärrettävää, tarkkaa ja riittävää tietoa 
seuraavista seikoista:
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a) aikaosuuden tapauksessa liitteessä I 
esitetyt tiedot, ja jos sopimus koskee 
rakenteilla olevaa asuntoa, liitteessä II 
esitetyt tiedot
b) pitkäkestoisen lomatuotteen 
tapauksessa liitteessä III esitetyt tiedot
c) jälleenmyynnin tapauksessa liitteessä 
IV esitetyt tiedot
d) vaihdon tapauksessa liitteessä V esitetyt 
tiedot.
Myyjän on annettava tiedot kirjallisina ja 
maksutta.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
laadittava kuluttajan valinnan mukaisesti 
joko kuluttajan asuinmaan kielellä tai sen 
maan kielellä, jonka kansalainen 
kuluttaja on edellyttäen, että kyseinen 
kieli on yhteisön virallinen kieli.
3. Kuluttajan on allekirjoituksellaan tai 
sähköisellä ilmoituksella osoitettava, että 
hän on lukenut ja ymmärtänyt 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Perustelu

Tämä tarkistus perustuu suurelta osin neuvoston tuoreimpaan tekstiin, johon on tehty joitakin 
muutoksia.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vähintään, että sopimus on kirjallinen ja 
että se on laadittu kuluttajan valinnan 
mukaisesti joko kuluttajan asuinmaan 
kielellä tai sen maan kielellä, jonka 
kansalainen hän on edellyttäen, että kieli 
on yhteisön virallinen kieli.

Jos kyseinen kieli ei ole sopimuksen 
alkuperäinen kieli, kuluttajalle annetun 
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version on oltava virallinen käännös. 
Siinä tapauksessa kuluttajalle annetaan 
sopimus myös alkuperäiskielellä.
1 a. Kuluttajalla on oikeus luopua edellä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
mainituista oikeuksista ja valita muu kieli 
edellyttäen, että se on jokin yhteisön 
virallisista kielistä. Luopumispäätös on 
tehtävä kirjallisesti.

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 a artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot ovat olennainen osa 
sopimusta, eikä niitä saa muuttaa, elleivät 
osapuolet nimenomaisesti sovi toisin tai
elleivät muutokset johdu 
elinkeinonharjoittajasta riippumattomista 
syistä.

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

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

Sopimuksessa on erityisesti mainittava 
nämä muutokset.

Sopimuksessa on erityisesti mainittava 
nämä muutokset.

2 a. Sopimuksessa on mainittava 
3 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi
a) osapuolten henkilöllisyys ja 
asuinpaikka
b) päivämäärä, jolloin sopimus tehtiin, ja 
paikka, jossa se tehtiin
ja kummankin osapuolen on 
allekirjoitettava sopimus.

3. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen allekirjoittamista
nimenomaisesti kiinnitettävä kuluttajan 
huomio 5 artiklassa tarkoitettuun 
peruuttamisoikeuteen ja peruuttamisajan 
pituuteen sekä 6 artiklassa tarkoitettuun 
ennakkomaksun suorittamiskieltoon 
peruuttamisaikana. 

3. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä kiinnitettävä 
kuluttajan huomio 5 artiklassa tarkoitettuun 
peruuttamisoikeuteen ja peruuttamisajan 
pituuteen sekä 6 artiklassa tarkoitettuun 
ennakkomaksun suorittamiskieltoon 
peruuttamisaikana.

Kuluttajan on allekirjoitettava erikseen 
vastaavat sopimuslausekkeet.

Kuluttajan on allekirjoitettava erikseen 
vastaavat sopimuslausekkeet ja 
3 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Sopimukseen on liitettävä liitteen VI 
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säännösten mukaisesti irrotettava lomake, 
jonka tarkoituksena on helpottaa 
6 artiklan mukaista peruuttamisoikeutta.
3 a. Kuluttajalle on annettava kopio 
sopimuksesta, kun se tehdään.
3 b. Kun aikaosuussopimus rahoitetaan 
lainalla, josta on ilmoitettu myyjälle, 
aikaosuussopimus katsotaan tehdyksi 
edellyttäen, että laina on myönnetty ennen 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
peruuttamiskauden loppua.

Perustelu

Tarkistus pohjautuu neuvoston viimeisimpään tekstiin.  Siihen on kuitenkin tehty muutoksia 
selkeyden varmistamiseksi ja hankalan kielikysymyksen käsittelemiseksi. Ottaen huomioon, 
että tulee väistämättä esiintymään tilanteita, joissa myyjän on oltava tekemisissä monista eri 
jäsenvaltioista tulevien kuluttajien kanssa, olisi epärealistista ja petollista asettaa vaatimus, 
joka todennäköisesti johtaisi oikeudelliseen epävarmuuteen.  Vaatimus virallisesta 
käännöksestä on annettu kuluttajan suojelemiseksi.

Jäsenvaltioiden on annettava säilyttää tämänhetkinen mahdollisuutensa laatia tiukkoja 
menettelysääntöjä, jotka suojelevat kuluttajia sopimusten tekemisessä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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 
neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun 
molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen tai sitovan 
ennakkosopimuksen. Jos neljästoista päivä 
on yleinen vapaapäivä, määräaikaa 
jatketaan seuraavaan ensimmäiseen 
arkipäivään.

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

2. Jos sopimuksessa ei ole kaikkia liitteessä 
I olevassa a–o kohdassa, liitteessä II, 
liitteessä III olevassa a–i kohdassa, 
liitteessä IV olevassa a–g kohdassa tai 
liitteessä V olevassa a–k kohdassa
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allekirjoittamisesta, peruuttamisaika alkaa 
päivästä, jona kuluttaja saa kyseiset tiedot.

tarkoitettuja tietoja, mutta tiedot 
toimitetaan kirjallisina kolmen kuukauden 
kuluessa sopimuksen tekemisestä, 
peruuttamisaika alkaa päivästä, jona 
kuluttaja saa kyseiset tiedot.

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.

3. Jos liitteessä I olevassa a–o kohdassa,
liitteessä II, liitteessä III olevassa a–i
kohdassa, liitteessä IV olevassa a–g 
kohdassa tai liitteessä V olevassa a–k 
kohdassa tarkoitettuja tietoja ei ole 
toimitettu kirjallisina kolmen kuukauden 
kuluessa sopimuksen tekemisestä, 
peruuttamisoikeuden voimassaolo päättyy 
kolmen kuukauden ja neljäntoista
kalenteripäivän kuluttua sopimuksen
tekemisestä.

4. Jos kuluttaja aikoo käyttää 
peruuttamisoikeuttaan, hänen on ennen 
määräajan päättymistä ilmoitettava siitä 
henkilölle, jonka nimi ja osoite on tätä 
tarkoitusta varten esitetty sopimuksessa
liitteessä I olevan p kohdan mukaisesti. 
Jos ilmoitus on kirjallinen, määräaikaa 
katsotaan noudatetun, jos ilmoitus on 
lähetetty ennen määräajan päättymistä.

4. Jos kuluttaja aikoo käyttää 
peruuttamisoikeuttaan, hänen on ennen 
määräajan päättymistä ilmoitettava siitä
todistettavasti henkilölle, jonka nimi ja 
osoite on tätä tarkoitusta varten esitetty
sopimuksessa ja irrotettavassa 
lomakkeessa. Jos ilmoitus on kirjallinen, 
määräaikaa katsotaan noudatetun, jos 
ilmoitus on lähetetty ennen määräajan 
päättymistä.

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.
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

Tarkistus heijastaa neuvostossa parhaillaan käsiteltävänä olevaa tekstiä.
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

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. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan elinkeinonharjoittajalle tai 
kolmannelle osapuolelle aikaosuuksista ja 
pitkäaikaisista lomatuotteista maksamat 
kaikenlaiset ennakkomaksut, takuut, tileiltä
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.

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, 
on kielletty.

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, 
on kielletty.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan alkuperäistä tekstiä neuvostossa parhaillaan käsiteltävänä 
olevaan versioon.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko (uusi) – lisätään 6 artiklan jälkeen

Komission teksti Tarkistus

2 jakso: Erityisesti pitkäkestoisiin 
lomatuotteisiin liittyvät säännökset
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Pitkäkestoisista lomatuotteista 

suoritettavat maksut
Maksut pitkäkestoisista lomatuotteista, 
joiden pituus on 18 kuukautta – 10 vuotta, 
on maksettava kolmessa 
samansuuruisessa erässä siten, että toinen 
erä tulee maksettavaksi yhden 
kolmasosan ja kolmas erä kahden 
kolmasosan jälkeen sopimuksen kestosta. 
Maksut yli 10 vuoden pituisista 
pitkäkestoisista lomatuotteista on 
maksettava viidessä samansuuruisessa 
erässä siten, että toinen erä tulee 
maksettavaksi yhden viidesosan, kolmas 
erä kahden viidesosan, neljäs erä kolmen 
viidesosan ja viides erä neljän viidesosan 
jälkeen sopimuksen kestosta.

Perustelu

Hyväksikäytöstä on kyse silloin, kun asiakkaat painostetaan maksamaan pitkäkestoisista 
lomatuotteista suuria rahamääriä etukäteen, ja luvatut etuudet osoittautuvat enimmäkseen 
harhaksi.  Porrastetun maksun järjestelmä olisi käytännöllinen suoja, koska kyseisten 
tuotteiden alkuperäiset myyjät saattavat olla tavoittamattomissa tai voivat olla lopettaneet 
toimintansa, kun kuluttaja hakee oikaisua, mikä tekee kuluttajan sopimusrikkomusta 
koskevista toimista turhia.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla
Asian vaikuttamatta 5 artiklassa 
säädettyyn peruuttamisoikeuteen 
kuluttaja voi yksipuolisesti päättää 
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sopimuksen pitkäkestoisesta 
lomatuotteesta ilman sakkoa kahden 
viikon irtisanomisajalla minkä tahansa 
6 a artiklassa tarkoitetun jakson lopussa.
Tämä oikeus ei vaikuta 
peruuttamisoikeuteen, joka annetaan 
sovellettavassa lainsäädännössä.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
6 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c artikla
Pitkäkestoisten lomatuotteiden välittäjien 
on otettava vastuuvakuutus kuluttajien 
tekemien valitusten varalta, jotka koskevat 
sopimusvelvoitteiden noudattamatta 
jättämistä tai puutteellista noudattamista 
ja laiminlyöntiä.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko (uusi) – lisätään 6 c artiklan jälkeen ja ennen 7 artiklaa

Komission teksti Tarkistus

3 jakso: Liitännäissopimusten 
irtisanominen ja muut yleiset määräykset

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
sopimukseen sovelletaan jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, sopimuslausekkeet, joilla
kuluttaja luopuu tässä direktiivissä 
säädetyistä oikeuksistaan, eivät ole 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
sopimukseen sovelletaan jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, kuluttaja voi luopua tässä 
direktiivissä hänelle annetuista oikeuksista
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sitovia. vain, jos tästä on säädetty direktiivissä.

2. Riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä 
sovelletaan, kuluttaja ei saa jäädä ilman 
tämän direktiivin tarjoamaa suojaa, jos 
asianomainen kiinteistö sijaitsee 
jäsenvaltion alueella tai jos sopimus on 
tehty jäsenvaltiossa.

Perustelu

Tämä sisältyy nyt uusiin 8 a ja 8 b artiklaan.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Sovellettava lainsäädäntö ja 

oikeuskäytäntö
1. Aikaosuutta tai pitkäkestoisia 
lomatuotteita koskeviin sopimuksiin 
sovellettava lainsäädäntö määritellään 
asetuksessa (EY) N:o …/2008 (Rooma I) 
olevan 6 artiklan mukaisesti.
2. Tuomioistuimet, joilla on toimivalta 
käsitellä aikaosuuksia tai pitkäkestoisia 
lomatuotteita sekä niihin liittyviä ja niitä 
täydentäviä suhteita, määritetään 
asetuksessa (EY) N:o 44/2001 olevan 
4 jakson (Toimivalta kuluttajansuojaa 
koskevissa riita-asioissa) mukaisesti 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa riita 
liittyy esineoikeuden olemassaoloon, 
luonteeseen tai laajuuteen.

Perustelu

Selvennys on toivottava, jotta voidaan välttää tarpeettomat riita-asiat ja tapausten käsittely 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
8 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b artikla
Pakollisten säännösten kumoaminen

Peruuttamisaikaan ja tiedottamista 
koskeviin vaatimuksiin liittyvien 
direktiivin säännösten katsotaan olevan 
säännöksiä, joista ei voida poiketa 
sopimuksella asetuksen (EY) N:o …/2008 
(Rooma I) mukaisesti.

Perustelu

Oikeudellisen aseman selvennys.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
LIITE I

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 3a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot

I. ELINKEINONHARJOITTAJAA 
KOSKEVAT TIEDOT

a) osapuolten henkilöllisyys ja 
asuinpaikka, myös tarkat tiedot 
elinkeinonharjoittajan oikeudellisesta 
asemasta sopimuksen tekohetkellä, 
osapuolten allekirjoitukset sekä 
sopimuksen tekopäivä ja -paikka

a) elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys ja 
asuinpaikka

II. TIEDOT HANKITUISTA 
OIKEUKSISTA

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne sekä määräys kyseisen 
oikeuden käyttöedellytyksistä sen 
jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden 
alueella, jossa kiinteistö sijaitsee tai 
kiinteistöt sijaitsevat, ja täyttyvätkö 
kyseiset edellytykset, tai päinvastaisessa 

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne sekä määräys kyseisen 
oikeuden käyttöedellytyksistä sen 
jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden 
alueella, jossa kiinteistö sijaitsee tai 
kiinteistöt sijaitsevat, ja täyttyvätkö 
kyseiset edellytykset, tai päinvastaisessa 
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tapauksessa, mitkä edellytykset on vielä 
täytettävä

tapauksessa, mitkä edellytykset on vielä 
täytettävä

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 sopimus kokee 
muuta asuntoa kuin kiinteistöä, 
asianmukainen kuvaus asunnosta ja 
tiloista
d) kuluttajan käytössä olevat tai käyttöön 
tulevat palvelut (esim. sähkö, vesi, 
kunnossapito, jätehuolto) ja 
käyttöedellytykset
e) yhteiset tilat, esim. uima-allas tai 
sauna, jotka ovat kuluttajan käytössä tai 
mahdollisesti tulevat käyttöön ja 
tarvittaessa käyttöedellytykset
f) miten asunnon kunnossapito ja korjaus 
sekä sen hallinto ja hoito on järjestetty, 
myös se, voiko kuluttaja vaikuttaa ja 
osallistua näitä seikkoja koskevaan 
päätöksentekoon ja miten
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
h) tarkka kausi, jona sopimuksen kohteena 
olevaa oikeutta saa käyttää ja tarvittaessa 
sen kesto; päivä, josta alkaen kuluttaja saa 
käyttää sopimuksen kohteena olevaa 
oikeutta

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

d) silloin kun sopimukseen liittyy oikeus 
asettua asumaan johonkin 
yhteisomistuksessa olevaan asuntoon, 
tiedot seikoista, jotka rajoittavat 
kuluttajan mahdollisuutta asettua 
asumaan yhteisomistuksessa olevaan 
asuntoon milloin tahansa;

i) hinta, joka kuluttajan on maksettava 
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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
j) määräys, jossa on mainittu, että 
kuluttajalle ei aiheudu muita kuin 
sopimuksessa vahvistettuja kuluja tai 
velvoitteita
k) se, onko mahdollista liittyä 
sopimusoikeuksien vaihto- tai 
jälleenmyyntijärjestelmään, tiedot asiaan 
liittyvistä järjestelmistä ja maininta 
näiden järjestelmien kautta tapahtuvan 
jälleenmyynnin tai vaihdon 
kustannuksista
l) maininta kielestä tai kielistä, joilla 
sopimukseen liittyvä myynninjälkeinen 
viestintä tapahtuu, esimerkiksi tiedot 
kiinteistön hoitoon liittyvistä päätöksistä 
ja kulujen korotuksesta sekä kyselyjen ja 
valitusten käsittelystä
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 
n) tiedot ennakkomaksua koskevasta 
kiellosta sinä aikana, jona kuluttajalla on 
oikeus peruuttaa sopimus 5 artiklan 1–3 
kohdan mukaisesti
o) tiedot siitä, kenelle ja miten 
peruuttamista koskeva ilmoitus on 
lähetettävä
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p) käytännesääntöjen olemassaolo, 
sisältö, valvonta ja täytäntöönpano
q) mahdollisuus tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

III. KIINTEISTÖJÄ KOSKEVAT 
TIEDOT
e) jos sopimus koskee tiettyä kiinteistöä, 
tarkka kuvaus kiinteistöstä ja sen 
sijainnista sekä tarvittaessa yksityiskohdat 
ja kopiot maarekisteristä, julkisesta 
rekisteristä, maakirjasta tai vastaavasta 
kiinteistöä koskevasta rekisteröidystä 
tiedosta; jos sopimus koskee useita 
kiinteistöjä (useita lomakohteita), 
asianmukainen kuvaus kiinteistöistä ja 
niiden sijainnista; jos sopimus kokee 
muuta asuntoa kuin kiinteistöä, 
asianmukainen kuvaus asunnosta ja 
tiloista;
f) kuluttajan käytössä olevat tai käyttöön 
tulevat palvelut (esim. sähkö, vesi, 
kunnossapito, jätehuolto) ja niiden 
käyttöedellytykset;
g) tarvittaessa yhteiset tilat, esim. uima-
allas tai sauna, jotka ovat kuluttajan 
käytössä tai mahdollisesti tulevat 
käyttöön, ja niiden käyttöedellytykset.
IV. KUSTANNUKSIA KOSKEVAT 
TIEDOT
h) hinta, joka kuluttajan on maksettava;
i) ilmoitus summasta, jonka kuluttaja 
maksaa palveluista (esim. sähkö, vesi, 
kunnossapito, jätehuolto);
j) tarpeen mukaan ilmoitus summasta, 
jonka kuluttaja maksaa käytössään 
olevista tai mahdollisesti käyttöönsä 
tulevista yhteisistä tiloista, kuten uima-
altaasta tai saunasta;
k) täsmällinen kuvaus siitä, miten kaikki 
aikaosuussopimukseen liittyvät 
kustannukset lasketaan; miten mainitut 
kustannukset jaetaan kuluttajien kesken 
ja miten tällaisia kustannuksia voidaan 
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korottaa; kiinteistössä asumiseen liittyvien 
maksujen, pakollisten lakisääteisten 
maksujen (esim. verojen ja kulujen) sekä 
hallinnollisten kulujen (esim. hoito-, 
kunnossapito- ja korjauskulujen) 
laskutapa;
l) tarvittaessa tiedot siitä, liittyykö 
asunnon omistusoikeuteen maksuja, 
kiinnelainoja, rasitteita tai muita 
rekisteröityjä kiinnityksiä;
m) toteamus siitä, että kuluttajalle ei 
aiheudu muita kuin sopimuksessa 
vahvistettuja kuluja tai velvoitteita.
V. OIKEUS SOPIMUKSEN 
PERUUTTAMISEEN JA 
PURKAMISEEN
n) tietoa sopimuksen 
peruuttamisoikeudesta ja peruuttamisen 
seurauksista; tarpeen mukaan tiedot 
sopimukseen liittyvän luottosopimuksen 
tai liitännäissopimuksen irtisanomisesta, 
jos sopimus peruutetaan, ja irtisanomisen 
seuraukset;
o) yksityiskohdat siitä, kenelle ja miten 
peruuttamista koskeva ilmoitus on 
lähetettävä;
p) sopimuksen irtisanomiseen liittyvät 
ehdot, irtisanomisen seuraukset ja tiedot 
vastuuvelvollisuuksista, joiden perusteella 
kuluttajalle aiheutuu mahdollisesti 
irtisanomiseen liittyviä kuluja;
q) tiedot ennakkomaksua koskevasta 
kiellosta sinä aikana, jona kuluttajalla on 
oikeus peruuttaa sopimus 5 artiklan 1–3 
kohdan mukaisesti; 
VI. LISÄTIEDOT
r) tiedot siitä, miten asunnon 
kunnossapito ja korjaus sekä sen hallinto 
ja hoito on järjestetty, myös se, voiko 
kuluttaja vaikuttaa ja osallistua näitä 
seikkoja koskevaan päätöksentekoon;
s) se, onko mahdollista liittyä 
sopimusoikeuksien vaihto- tai 
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jälleenmyyntijärjestelmään, tiedot asiaan 
liittyvistä järjestelmistä ja maininta 
näiden järjestelmien kautta tapahtuvan 
jälleenmyynnin tai vaihdon 
kustannuksista;
t) maininta kielestä tai kielistä, joilla 
sopimukseen liittyvä myynninjälkeinen 
viestintä tapahtuu, esimerkiksi tiedot 
kiinteistön hoitoon liittyvistä päätöksistä 
ja kulujen korotuksesta sekä kyselyjen ja 
valitusten käsittelystä;
u) tapauksissa, joissa 
elinkeinonharjoittaja on 
käytännesääntöjen allekirjoittajana, 
kyseisiä sääntöjä koskevat tiedot;
w) tarpeen mukaan tiedot 
mahdollisuudesta tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

Perustelu

Tarkistus vastaa neuvoston viimeksi hyväksymää tekstiä. Tällaisten tietojen 
ilmoittamisvelvoite parantaa kuluttajan suojaa kiinteistön omistajuutta tai kohdetta koskevia 
paikkansapitämättömiä väitteitä kohtaan.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II

Komission teksti Tarkistus

Rakenteilla olevaa asuntoa koskevat 
lisävaatimukset 3 artiklan mukaisesti

Rakenteilla olevaa asuntoa koskevat 
lisävaatimukset 3a artiklan mukaisesti

a) missä vaiheessa asunnon ja sen 
toimivaksi tekevien yhteisten palvelujen 
(kaasu-, sähkö-, vesi- ja puhelinliittymät) 
valmistuminen on

a) missä vaiheessa asunnon, sen toimivaksi 
tekevien yhteisten palvelujen (kaasu-, 
sähkö-, vesi- ja puhelinliittymät) ja 
kaikkien kuluttajan käyttöön tulevien 
tilojen valmistuminen on

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

b) asunnon ja sen toimivaksi tekevien 
yhteisten palvelujen (kaasu-, sähkö-, vesi-
ja puhelinliittymät) ja kaikkien kuluttajan 
käyttöön tulevien tilojen valmistumisen 
määräaika
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c) jos kyseessä on tietty kiinteistö,
rakennusluvan numero ja toimivaltaisten 
viranomaisten täydellinen nimi ja osoite

c) tarpeen mukaan rakennusluvan numero 
ja toimivaltaisten viranomaisten 
täydellinen nimi ja osoite, jos sopimus 
koskee tiettyä kiinteistöä

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

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

Perustelu

Tarkistus vastaa neuvoston viimeksi hyväksymää tekstiä.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
LIITE III

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 3a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 

I. ELINKEINONHARJOITTAJAA 
KOSKEVAT TIEDOT

a) osapuolten henkilöllisyys ja 
asuinpaikka, myös tarkat tiedot 
elinkeinonharjoittajan oikeudellisesta 
asemasta sopimuksen tekohetkellä, 
osapuolten allekirjoitukset sekä 
sopimuksen tekopäivä ja -paikka

a) elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys ja 
asuinpaikka sekä oikeudellinen asema

II. TIEDOT HANKITUISTA 
OIKEUKSISTA

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne ja sisältö sekä tarkka 
kuvaus kuluttajalle sopimuksessa 
annetuista oikeuksista mukaan lukien 
näiden oikeuksien käyttöä koskevat 
rajoitukset (esimerkiksi saatavuuden 
rajoitukset tai tarjoukset liittyen ”ensin 
tullutta palvellaan ensin” -periaatteeseen 
tai tiettyä hinnanalennusta koskevat 
aikarajoitukset)

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

olevaa oikeutta saa käyttää, ja tarvittaessa 
sen kesto; päivä, josta alkaen kuluttaja saa 
käyttää sopimuksen kohteena olevaa 
oikeutta

III. KUSTANNUKSIA KOSKEVAT 
TIEDOT

d) hinta, joka kuluttajan on maksettava d) hinta, joka kuluttajan on maksettava, 
myös toistuvat kulut

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

e) toteamus siitä, että kuluttajalle ei 
aiheudu muita kuin sopimuksessa 
vahvistettuja kuluja tai velvoitteita

f) maininta kielestä tai kielistä, joilla 
sopimukseen liittyvä myynninjälkeinen 
viestintä tapahtuu, esimerkiksi kyselyjen 
ja valitusten käsittely

IV. OIKEUS SOPIMUKSEN 
PERUUTTAMISEEN JA 
PURKAMISEEN

g) 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

f) tietoa sopimuksen peruuttamisoikeudesta 
ja peruuttamisen seurauksista; tarpeen 
mukaan tiedot sopimukseen liittyvän 
luottosopimuksen tai liitännäissopimuksen 
irtisanomisesta, jos sopimus peruutetaan ja 
irtisanomisen seuraukset

h) tiedot ennakkomaksua koskevasta 
kiellosta sinä aikana, jona kuluttajalla on 
oikeus peruuttaa sopimus 5 artiklan 
1-3 kohdan mukaisesti
i) tiedot siitä, kenelle ja miten 
peruuttamista koskeva ilmoitus on 
lähetettävä

g) yksityiskohdat siitä, kenelle ja miten 
peruuttamista koskeva ilmoitus on 
lähetettävä

h) sopimuksen irtisanomiseen liittyvät 
ehdot, irtisanomisen seuraukset ja tiedot 
vastuuvelvollisuuksista, joiden perusteella 
kuluttajalle aiheutuu mahdollisesti 
irtisanomiseen liittyviä kuluja
i) tiedot ennakkomaksua koskevasta 
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kiellosta sinä aikana, jona kuluttajalla on 
oikeus peruuttaa sopimus 5 artiklan 1–3 
kohdan mukaisesti
V. LISÄTIETOJA
j) maininta kielestä tai kielistä, joilla 
sopimukseen liittyvä myynninjälkeinen 
viestintä tapahtuu, esimerkiksi kyselyjen 
ja valitusten käsittely

j) käytännesääntöjen olemassaolo, sisältö, 
valvonta ja täytäntöönpano

k) tapauksissa, joissa 
elinkeinonharjoittaja on
käytännesääntöjen allekirjoittajana, 
kyseisiä sääntöjä koskevat tiedot

k) mahdollisuus tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

l) tarpeen mukaan tiedot 
mahdollisuudesta tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

Perustelu

Tarkistus vastaa neuvoston viimeksi hyväksymää tekstiä.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
LIITE IV

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 3a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot

I. ELINKEINONHARJOITTAJAA 
KOSKEVAT TIEDOT

a) osapuolten henkilöllisyys ja 
asuinpaikka, myös tarkat tiedot 
elinkeinonharjoittajan oikeudellisesta 
asemasta sopimuksen tekohetkellä, 
osapuolten allekirjoitukset sekä 
sopimuksen tekopäivä ja -paikka

a) elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys ja 
asuinpaikka sekä oikeudellinen asema

II TARJOTTUJA PALVELUJA 
KOSKEVAT TIEDOT
b) tarkka kuvaus sopimuksen yhteydessä
tarjottavista palveluista (esimerkiksi 
markkinointi)
III. KUSTANNUKSIA KOSKEVAT 
TIEDOT

b) hinta, joka kuluttajan on maksettava c) hinta, joka kuluttajan on maksettava 
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jälleenmyyntipalveluista jälleenmyyntipalveluista
c) määräys, jossa on mainittu, että 
kuluttajalle ei aiheudu muita kuin 
sopimuksessa vahvistettuja kuluja tai 
velvoitteita

d) toteamus siitä, että kuluttajalle ei 
aiheudu muita kuin sopimuksessa 
vahvistettuja kuluja tai velvoitteita

d) maininta kielestä tai kielistä, joilla 
sopimukseen liittyvä viestintä tapahtuu, 
esimerkiksi kyselyjen ja valitusten 
käsittely

IV. OIKEUS SOPIMUKSEN 
PERUUTTAMISEEN JA 
PURKAMISEEN

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 jälleenmyyntisopimuksen 
peruuttamisoikeudesta ja peruuttamisen 
seurauksista

f) tiedot ennakkomaksua koskevasta 
kiellosta, kunnes varsinainen myynti on 
tapahtunut tai jälleenmyyntisopimus on 
muutoin irtisanottu
g) tiedot siitä, kenelle ja miten 
peruuttamista koskeva ilmoitus on 
lähetettävä

f) yksityiskohdat siitä, kenelle ja miten 
peruuttamista koskeva ilmoitus on 
lähetettävä

g) sopimuksen irtisanomiseen liittyvät 
ehdot, irtisanomisen seuraukset ja tiedot 
vastuuvelvollisuuksista, joiden perusteella 
kuluttajalle aiheutuu mahdollisesti 
irtisanomiseen liittyviä kuluja
h) tiedot ennakkomaksua koskevasta 
kiellosta, kunnes varsinainen myynti on 
tapahtunut tai jälleenmyyntisopimus on 
muutoin irtisanottu
V. LISÄTIEDOT
i) maininta kielestä tai kielistä, joilla 
sopimukseen liittyvä myynninjälkeinen 
viestintä tapahtuu, esimerkiksi kyselyjen 
ja valitusten käsittely

h) käytännesääntöjen olemassaolo, sisältö, 
valvonta ja täytäntöönpano

j) tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittaja 
on käytännesääntöjen allekirjoittajana, 
kyseisiä sääntöjä koskevat tiedot
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i) mahdollisuus tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

k) tarpeen mukaan tiedot 
mahdollisuudesta tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

Perustelu

Tarkistus vastaa neuvoston viimeksi hyväksymää tekstiä.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V

Komission teksti Tarkistus

3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 3a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot

I. ELINKEINONHARJOITTAJAA 
KOSKEVAT TIEDOT

a) osapuolten henkilöllisyys ja 
asuinpaikka, myös tarkat tiedot 
elinkeinonharjoittajan oikeudellisesta 
asemasta sopimuksen tekohetkellä, 
osapuolten allekirjoitukset sekä 
sopimuksen tekopäivä ja -paikka

a) elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys ja 
asuinpaikka sekä oikeudellinen asema

II. TIEDOT HANKITUISTA 
OIKEUKSISTA

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne ja sisältö

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

c) selvitys vaihtojärjestelmän toiminnasta; 
vaihtoa koskevat mahdollisuudet ja 
säännöt, käytettävissä olevien 
lomakohteiden lukumäärä ja 
vaihtojärjestelmässä mukana olevien 
jäsenten lukumäärä sekä kuluttajan 
valitseman asunnon käytettävyyteen 
liittyvät rajoitukset (esimerkiksi kysynnän 
huippukausien vuoksi ja/tai mahdollisesti 
tarve tehdä varaus erittäin ajoissa) ja 
ilmoitus aikaosuuksien oikeuksiin, joita 
kuluttajalla on vaihtojärjestelmässä, 
liittyvistä rajoituksista (tarvittaessa myös 
kuluttajan käyttöön annettujen tai hänen 
hallussaan olevien kohteiden lukumäärän 
rajoitukset) ja esimerkkejä konkreettisista 
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vaihtomahdollisuuksista
d) tarkka kausi, jona sopimuksen kohteena 
olevaa oikeutta saa käyttää ja tarvittaessa 
sen kesto; päivä, josta alkaen kuluttaja saa 
käyttää sopimuksen kohteena olevaa 
oikeutta

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

III. KIINTEISTÖJÄ KOSKEVAT 
TIEDOT
e) asianmukainen kuvaus kiinteistöistä ja 
niiden sijainnista; jos sopimus kokee 
muuta asuntoa kuin kiinteistöä, 
asianmukainen kuvaus asunnosta ja 
tiloista
IV. KUSTANNUKSIA KOSKEVAT 
TIEDOT

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

f) hinta, joka kuluttajan on maksettava 
vaihtojärjestelmän jäsenyydestä ja 
uusimismaksuista, sekä kustakin 
vaihdosta maksettava hinta

g) tiedot elinkeinonharjoittajan 
velvollisuudesta antaa kunkin ehdotetun 
vaihdon yhteydessä ennen vaihdon 
järjestämistä yksityiskohtaisia tietoja 
kaikista vaihtoon liittyvistä lisäkuluista, 
joista kuluttajan on vastattava;

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

h) toteamus siitä, että kuluttajalle ei 
aiheudu muita kuin sopimuksessa 
vahvistettuja kuluja tai velvoitteita; 

g) maininta kielestä tai kielistä, joilla 
sopimukseen liittyvä viestintä tapahtuu, 
esimerkiksi kyselyjen ja valitusten 
käsittely
h) selvitys vaihtojärjestelmän toiminnasta;
vaihtoa koskevat mahdollisuudet ja 
säännöt, käytettävissä olevien 
lomakohteiden lukumäärä ja 
vaihtojärjestelmässä mukana olevien 
jäsenten lukumäärä sekä esimerkkejä 
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konkreettisista vaihtomahdollisuuksista
V. OIKEUS SOPIMUKSEN 
PERUUTTAMISEEN JA 
PURKAMISEEN

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) tietoa sopimuksen peruuttamisoikeudesta 
ja peruuttamisen seurauksista; tarpeen 
mukaan tiedot sopimukseen liittyvän 
luottosopimuksen tai liitännäissopimuksen 
irtisanomisesta, jos sopimus peruutetaan, ja 
irtisanomisen seuraukset

j) yksityiskohdat siitä, kenelle ja miten 
peruuttamista koskeva ilmoitus on 
lähetettävä

j) tiedot ennakkomaksua koskevasta 
kiellosta sinä aikana, jona kuluttajalla on 
oikeus peruuttaa sopimus 5 artiklan 
1-3 kohdan mukaisesti

k) tiedot ennakkomaksua koskevasta 
kiellosta sinä aikana, jona kuluttajalla on 
oikeus peruuttaa sopimus 5 artiklan 1–3 
kohdan mukaisesti

VI. LISÄTIEDOT
k) tiedot siitä, kenelle ja miten 
peruuttamista koskeva ilmoitus on 
lähetettävä

l) maininta kielestä tai kielistä, joilla 
sopimukseen liittyvä myynninjälkeinen 
viestintä tapahtuu, esimerkiksi kyselyjen 
ja valitusten käsittely

l) käytännesääntöjen olemassaolo, sisältö, 
valvonta ja täytäntöönpano

m) tapauksissa, joissa 
elinkeinonharjoittaja on
käytännesääntöjen allekirjoittajana, 
kyseisiä sääntöjä koskevat tiedot

m) mahdollisuus tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

n) tarpeen mukaan tiedot 
mahdollisuudesta tuomioistuimen 
ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

Perustelu

Tarkistus vastaa neuvoston viimeksi hyväksymää tekstiä.
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