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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien 
suojaamisesta aikaosuuksiin, pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja vaihtoon 
liittyvien tiettyjen seikkojen osalta
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0303),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0159/2007),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi kuluttajien 
suojaamisesta aikaosuuksiin, 
pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, 
jälleenmyyntiin ja vaihtoon liittyvien 
tiettyjen seikkojen

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kuluttajien 
suojaamisesta aikaosuuksiin, 
pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, 
jälleenmyyntiin ja vaihtoon liittyvien 
tiettyjen seikkojen
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Perustelu

Aikaosuuksiin, pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja vaihtoon liittyvien tiettyjen 
seikkojen liittyvät säännökset olisi yhdenmukaistettava täydellisesti. Jäsenvaltioiden ei pitäisi 
pystyä pitämään voimassa eikä ottamaan käyttöön tämän asetuksen soveltamisalan piiriin 
kuuluvia asioita koskevia kansallisia säännöksiä. Vain niiden asioiden osalta, jotka eivät 
sisälly tähän asetukseen, jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia 
säännöksiä yhteisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 
artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
65 ja 95 artiklan,

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 17.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Ottaa huomioon 11. toukokuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/29/EY 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla, joka kieltää 
harhaanjohtavat, aggressiiviset ja 
sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt,
__________
1 OJ L 149, 11.6.2005, p. 22.

Tarkistus 4
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

(-1 a) Koska matkailun merkitys 
jäsenvaltioiden taloudelle on 
lisääntymässä, aikaosuuksien ja 
pitkäkestoisten lomatuotteiden alojen 
kasvua ja tuottavuutta on edistettävä 
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yhteisten vähimmäissääntöjen 
käyttöönoton avulla;

Tarkistus 5
Johdanto-osan 1 kappale

(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 
lomatuotteita. Direktiivi 94/47/EY ei kata 
näitä uusia lomatuotteita eikä tiettyjä 
aikaosuuksiin liittyviä liiketoimia, kuten 
jälleenmyyntisopimusta ja 
vaihtosopimusta. Lisäksi direktiivin 
94/47/EY soveltamisesta saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että joitakin 
jo katettuja seikkoja on päivitettävä tai 
selkeytettävä.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1 ja 2.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Nykyiset lainsäädännössä olevat 
puutteet aiheuttavat selvää kilpailun 
vääristymistä ja vakavia ongelmia 
kuluttajille ja estävät näin 
sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa.
Tämän vuoksi direktiivi 94/47/EY olisi 
korvattava uudella ajantasaisella 
direktiivillä.

(2) Nykyiset lainsäädännössä olevat 
puutteet ja jäsenvaltioiden lainsäännön 
yhdenmukaistamisen puute aiheuttavat 
selvää kilpailun vääristymistä ja vakavia 
ongelmia kuluttajille ja estävät näin 
sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa. 
Tämän vuoksi direktiivi 94/47/EY olisi 
korvattava uudella ajantasaisella 
asetuksella.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.
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Tarkistus 7
Johdanto-osan 3 kappale

(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, 
aikaosuuksiin, pitkäkestoisiin 
lomatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja 
vaihtoon liittyvät tiettyjen seikat olisi 
yhdenmukaistettava täydellisesti. 
Jäsenvaltioiden ei pitäisi pystyä pitämään 
voimassa eikä ottamaan käyttöön tämän 
asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvia 
asioita koskevia kansallisia säännöksiä. 
Niiden asioiden osalta, jotka eivät sisälly 
tähän asetukseen, jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia 
säännöksiä yhteisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 4 kappale

(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.

Poistetaan.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan 1 artiklan 1 kohtaa.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 5 a kappale(uusi)

(5 a) Aikaosuussopimuksen 
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soveltamisalaan eivät kuulu 
hotellihuoneen monivuotiset varaukset 
eivätkä tavanomaiset vuokrasopimukset 
siinäkään tapauksessa, että ne maksetaan 
ennakolta yli vuoden ajaksi.

Perustelu

Aikamäärän rajoittaminen alle vuoden pituiseksi saattaisi sisällyttää soveltamisalaan 
sopimukset, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, kuten ennakolta maksettavat 
hotellihuoneiden ennakkovaraukset tai joidenkin hotellien tarjoamat kuponkijärjestelyt, jotka 
ovat voimassa enemmän kuin vuoden ajan.  Väärän tulkinnan välttämiseksi nämä poikkeukset 
olisi mainittava selkeästi.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 6 a kappale(uusi)

(6 a) Elinkeinon harjoittaja antaa 
kuluttajalle tarkistusluettelon, jotta 
kuluttaja voi saada yleisen käsityksen 
tämän asetuksen antamasta suojasta; 
tarkistuslistan tulisi perustua 
vakiolomakkeisiin, jotka ovat saatavilla 
kaikilla yhteisön kielillä;

Perustelu

Sopimukseen on sisällytettävä tarkistusluettelo, joka kiinnittää kuluttajan huomion 
peruuttamisoikeuteen ja edistää kuluttajan kykyä ymmärtää peruuttamisoikeutensa.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Jotta kuluttajalla olisi mahdollisuus 
ymmärtää täysin, mitkä hänen 
velvoitteensa ja oikeutensa ovat 
sopimuksen mukaisesti, hänelle pitäisi 
myöntää kausi, jonka aikana hän voi 
peruuttaa sopimuksen ilman eri perusteita.
Tällä hetkellä tämän kauden pituus 
vaihtelee eri jäsenvaltioissa, ja kokemukset 
ovat osoittaneet, että direktiivissä 
94/47/EY säädetty kausi ei ole riittävän 
pitkä. Kautta olisi sen vuoksi pidennettävä 
ja sen pituus olisi yhdenmukaistettava.

(7) Jotta kuluttajalla olisi mahdollisuus 
ymmärtää täysin, mitkä hänen 
velvoitteensa ja oikeutensa ovat 
sopimuksen mukaisesti, hänelle pitäisi 
myöntää kausi, jonka aikana hän voi 
peruuttaa sopimuksen ilman eri perusteita. 
Tällä hetkellä tämän kauden pituus 
vaihtelee eri jäsenvaltioissa.
Kuluttajansuojan korkean tason 
saavuttamiseksi ja asian selventämiseksi 
alalle ja kuluttajalle tämän kauden pituus 
olisi yhdenmukaistettava.
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Perustelu

Tekstin selventämiseksi.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 8 kappale

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

(8) Ennakkomaksun kieltämistä olisi 
selkeytettävä kuluttajansuojan 
parantamiseksi. Jälleenmyyntisopimuksen 
tapauksessa mahdollista ennakkomaksua 
koskevaa kieltoa olisi sovellettava, kunnes 
varsinainen myynti on tapahtunut tai 
jälleenmyyntisopimus on irtisanottu 
lukuun ottamatta elinkeinonharjoittajalle 
suoraan aiheutuneita kustannuksia, jotka 
aiheutuvat aikaosuuden markkinoinnista 
kuluttajan toimeksiannosta.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan 6 artiklaa ja selvennetään tekstiä.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 9 kappale

(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 kuluttajalle 
aiheutuvia kustannuksia. Samaa olisi 
sovellettava liitännäissopimuksiin.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 6 artiklaa.
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Tarkistus 14
Johdanto-osan 10 kappale

(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 
asetuksen tarjoamaa suojaa Näin olisi 
oltava myös silloin, kun sopimukseen 
sovelletaan kolmannen maan lakia.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 15
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä
tehokkaista, oikeasuhtaisista ja 
varoittavista seuraamuksista, jos 
direktiiviä ei noudateta.

(11) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava
tehokkaat, oikeasuhtaiset ja varoittavat 
seuraamukset, jos asetusta ei noudateta.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 16
Johdanto-osan 12 kappale

(12) On tarpeen varmistaa, että henkilöillä 
tai järjestöillä, joilla kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti on oikeutettu etu 
asiassa, on käytössä oikeussuojakeinot, 
jotta ne voivat ryhtyä oikeustoimiin, jos 
direktiiviä ei noudateta.

(12) On tarpeen varmistaa, että henkilöillä 
tai järjestöillä, joilla kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti on oikeutettu etu 
asiassa, on käytössä oikeussuojakeinot, 
jotta ne voivat ryhtyä oikeustoimiin, jos 
asetusta ei noudateta.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 17
Johdanto-osan 12 a kappale(uusi)

(12 a) Muutoksenhaun tapauksissa 
kuluttajilla olisi oltava oikeus hakea 
muutosta kuluttajan asuinmaan 
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tuomioistuimessa.

Perustelu

Tarkoituksena on saavuttaa korkeatasoinen kuluttajansuoja ja lisätä tekstin selkeyttä.

Tarkistus 18
Johdanto-osan 14 kappale

(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) Kuluttajille olisi tiedotettava
tehokkaasti tämän asetuksen mukaisista 
oikeuksista. Elinkeinonharjoittajat 
tiedottavat kuluttajille alalla sovellettavista 
käytännesäännöistä.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 19
Johdanto-osan 14 a kappale(uusi)

(14 a) Elinkeinonharjoittajat muodostavat 
eurooppalaisen toimialakohtaisen 
organisaation, jotta ne voivat paremmin 
käsitellä kuluttajien valituksia ja luoda 
Euroopan laajuisen 
toimilupajärjestelmän.

Tarkistus 20
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

(14 b) Sekä kuluttajat että aikaosuuksien 
ja pitkäkestoisten lomatuotteiden toimialat 
hyötyisivät siitä, että 
elinkeinonharjoittajat velvoitetaan 
osoittamaan riittävät todisteet takuista 
maksukyvyttömyyden varalta.
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Tarkistus 21
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Tämän direktiivin tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, vaan ne voidaan saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen sisämarkkinoiden esteiden 
poistamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajansuojan saavuttamiseksi.

(15) Tämän asetuksen tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, vaan ne voidaan saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen sisämarkkinoiden esteiden 
poistamiseksi ja korkeatasoisen 
kuluttajansuojan saavuttamiseksi.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 22
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
Euroopan yleissopimuksessa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut 
periaatteet,

(16) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
Euroopan yleissopimuksessa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut 
periaatteet,

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 23
1 artiklan 1 kohta

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kuluttajien 
suojaamiseen aikaosuuksien ja 
pitkäkestoisten lomatuotteiden 
markkinointiin ja myyntiin liittyvien 
tiettyjen seikkojen osalta. Sitä sovelletaan 
myös aikaosuuksien ja pitkäkestoisten 

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
edistää sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa ja saavuttaa kuluttajansuojan 
korkea taso jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhdenmukaistamisen avulla aikaosuuksien 
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lomatuotteiden jälleenmyyntiin ja 
aikaosuuksien vaihtoon.

ja pitkäkestoisten lomatuotteiden 
markkinointiin, myyntiin ja 
jälleenmyyntiin liittyvien tiettyjen 
seikkojen osalta sekä aikaosuuksien 
vaihtamisen osalta.

Tätä direktiiviä sovelletaan 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin 
liiketoimiin.

Tätä asetusta sovelletaan 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin 
liiketoimiin.

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

Tällä asetuksella ei rajoiteta sellaisen 
kansallisen lainsäädännön soveltamista, 
jossa säädetään yleisistä 
sopimusoikeudellisista keinoista, eikä 
sellaisten kansallisten sääntöjen 
soveltamista, jotka koskevat irtaimen tai 
kiinteän omaisuuden rekisteröintiä, 
lupajärjestelmien käyttöönoton ehtoja, 
eikä niiden oikeuksien oikeudellisen 
luonteen määrittelyä, jotka sisältyvät 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin sopimuksiin.

Perustelu

Sisämarkkinoiden periaatteet on mainittava, koska oikeusperustana on 95 artikla. 

Tarkistus 24
1 artiklan 2 kohta

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.

Perustelu

Poikkeaminen täydellisestä yhdenmukaistamisesta aiheuttaa epävarmuutta sekä kuluttajille 
että asianomaisille toimialoille, minkä vuoksi niitä olisi vältettävä. Parlamentti tukee tätä 
kantaa myös valiokunta-aloitteisessa kuluttajasuojalainsäädäntöä koskevassa mietinnössä 
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(Patrien mietintö).

Tarkistus 25
2 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia 
määritelmiä:

1. Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia 
määritelmiä:

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 26
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) ’aikaosuussopimuksella’ tarkoitetaan 
yli vuoden kestävää sopimusta, jolla 
kuluttaja saa korvausta vastaan oikeuden 
käyttää yhtä tai useampaa irtainta tai 
kiinteää omaisuutta toistuvasti;

Perustelu
Sanamuodon  "asunto" merkitykset ovat paljon laajempia kuin mitä on tarkoitettu.  
Oikeudelliselta kannalta on parempi käyttää sanamuotoa" irtainta tai kiinteää omaisuutta 
toistuvasti".

Tarkistus 27
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

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 
lomatuotesopimuksella’ tarkoitetaan yli 
vuoden kestävää sopimusta, jolla kuluttaja 
saa korvausta vastaan pääasiassa oikeuden 
irtaimeen tai kiinteään omaisuuteen
liittyviin alennuksiin tai muihin etuuksiin 
joko ilman matkoja tai muita palveluita tai 
niiden kanssa; 
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Tarkistus 28
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

c) ’jälleenmyyntisopimuksella’
tarkoitetaan sopimusta, jolla 
elinkeinonharjoittaja avustaa aikaosuuden 
tai pitkäkestoisen lomatuotteen myynnissä;

Tarkistus 29
2 artiklan 1 kohdan d alakohta

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

d) 'vaihtosopimuksella' tarkoitetaan 
liitännäissopimusta, jolla kuluttaja 
korvausta vastaan liittyy järjestelmään, 
joka antaa hänelle mahdollisuuden käyttää
aikaosuutta eri paikassa tai eri aikana;

Tarkistus 30
2 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) ’elinkeinonharjoittajalla’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino-, liike- tai 
ammattitoimintaansa, ja 
elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta 
toimivaa henkilöä

e) ’elinkeinonharjoittajalla’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino-, liike-, ammattikunta- tai 
ammattitoimintaansa, ja 
elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta 
toimivaa henkilöä

Tarkistus 31
2 artiklan 1 kohdan g alakohta

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

g) ’liitännäissopimuksella’ tarkoitetaan 
sopimusta, joka liittyy 
aikaosuussopimukseen tai pitkäkestoiseen 
lomatuotesopimukseen; 

Perustelu

Sanamuoto "liittyy" on asianmukaisempi oikeudelliselta kannalta.
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Tarkistus 32
2 artiklan 1 kohdan g alakohta(uusi)

(g a) ’pysyvällä välineellä’ välinettä, 
jonka avulla asiakas voi säilyttää hänelle 
henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, 
että tiedot ovat helposti saatavilla 
myöhempää käyttöä varten tietojen 
käyttötarkoituksen kannalta 
asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa 
tallennettujen tietojen tulostamisen 
muuttumattomina;

Perustelu

Selkeämpi määritelmä on välttämätön sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien 
oikeusvarmuuden kannalta.

Tarkistus 33
2 artiklan 1 kohdan g b alakohta (uusi)

(g b) 'menettelysäännöllä' tarkoitetaan 
sopimusta tai sääntöä, joka ei perustu 
jäsenvaltion lakiin, asetukseen eikä 
hallinnolliseen määräykseen, ja jolla 
määritellään niiden 
elinkeinonharjoittajien käytännöt, jotka 
sitoutuvat noudattamaan niitä yhden tai 
useamman erityisen kaupallisen 
menettelyn ja liiketoiminnan alan osalta.

Perustelu

Selkeämpi määritelmä on välttämätön sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien 
oikeusvarmuuden kannalta.

Tarkistus 34
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. Kaikessa mainonnassa ilmoitetaan 
mahdollisuudesta saada 2 kohdan
mukaiset kirjalliset tiedot ja ilmoitetaan, 
mistä ne voi saada.
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Perustelu

Mukautetaan vastaamaan 3 artiklan 2 kohtaa.

Tarkistus 35
3 artiklan 2 kohta

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 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

a) aikaosuussopimuksen tapauksessa 
liitteessä I esitetyt tiedot, ja jos sopimus 
koskee rakenteilla olevaa irtainta tai 
kiinteää omaisuutta, liitteessä II esitetyt 
tiedot

b) pitkäkestoisen lomatuotteen tapauksessa 
liitteessä III esitetyt tiedot

b) pitkäkestoisen lomatuotesopimuksen
tapauksessa liitteessä III esitetyt tiedot

c) jälleenmyynnin tapauksessa liitteessä IV 
esitetyt tiedot

c) jälleenmyyntisopimuksen tapauksessa 
liitteessä IV esitetyt tiedot 

d) vaihdon tapauksessa liitteessä V esitetyt 
tiedot.

d) vaihtosopimuksen tapauksessa liitteessä 
V esitetyt tiedot 

Elinkeinonharjoittaja toimittaa tiedot 
paperikopiona tai muulla pysyvällä 
välineellä. 

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan 2 artiklaa.

Tarkistus 36
3 artiklan 3 kohta

3. Jälleenmyynnin tapauksessa 
elinkeinonharjoittajan velvoite esittää 
2 kohdan mukaiset tiedot koskee 
kuluttajaa, joka mahdollisesti haluaa 
tehdä jälleenmyyntisopimuksen.

Poistetaan.
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Perustelu

Sanamuoto on epäselvä ja vaikuttaa tarpeettomalta; sanamuodon poistaminen selkeyttää 
tekstiä.

Tarkistus 37
4 artiklan otsikko

Sopimus Pääsopimus

Perustelu

Pääsopimus on erotettava selkeästi liitännäissopimuksista sekaannuksen välttämiseksi.

Tarkistus 38
4 artiklan 1 ja 2 kohta

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

1. Sopimus on kirjallinen ja se laaditaan 
yhdellä kuluttajan valitsemalla yhteisön 
kielellä.

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 
kirjalliset tiedot ovat olennainen osa 
pääsopimusta.

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

Kaikki muutokset kuluttajalle ennen 
allekirjoittamista annettuihin kirjallisiin 
tietoihin on ilmoitettava kuluttajalle 
paperikopiona tai muulla pysyvällä 
välineellä ennen sopimuksen tekemistä. 

Sopimuksessa on erityisesti mainittava 
nämä muutokset.

Tarkistus 39
4 artiklan 3 a kohta (uusi)

3a. Sopimus sisältää tarkistusluettelon 
tarkoituksena korostaa tämän asetuksen 
kuluttajille antamia oikeuksia ja edistää 
5 artiklan mukaista 
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peruuttamisoikeuttaan. 
Tarkistuslistan tulisi perustua 
vakiolomakkeisiin, jotka ovat saatavilla 
kaikilla yhteisön kielillä, ja niiden tulisi 
sisältää irrotettava lomake 
peruuttamisoikeuden käyttämistä varten;
Tarkistuslistassa tulee määritellä lyhyesti 
ja selkeästi seuraavat tiedot: 
– kaikkien osapuolten henkilöllisyys ja 
kotipaikka;
– pääsopimuksen kohteena oleva oikeus;
– täsmällinen aikajakso, jonka puitteissa 
pääsopimuksen kohteena olevaa oikeutta 
voidaan käyttää, ja tarvittaessa kestoaika;
– päivämäärä, josta lähtien kuluttaja voi 
käyttää sopimusoikeuksiaan;
– hinta, jonka kuluttaja maksaa 
aikaosuudesta, pitkäkestoisesta 
lomatuotteesta tai jälleenmyynnistä 
vastaavan elinkeinonharjoittajan 
tarjoamista palveluista; 
– aikaosuuteen tai pitkäkestoiseen 
lomatuotteeseen liittyvät menot; 
– tarvittaessa kuluttajan käytettävissä 
olevat palvelut tai tilat; 
– tieto siitä, onko vaihtojärjestelmään 
liittyminen mahdollista;
– tieto peruuttamisoikeuden 
voimassaoloajasta;
– tieto ennakkomaksujen kieltämisestä
– tieto siitä, noudattaako 
elinkeinonharjoittaja menettelysääntöä;

Perustelu

Sopimukseen on sisällytettävä tarkistusluettelo, joka kiinnittää kuluttajan huomion 
peruuttamisoikeuteen ja edistää kuluttajan kykyä ymmärtää peruuttamisoikeutensa.
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Tarkistus 40
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Liitännäissopimus

1. Sopimus on kirjallinen ja se laaditaan 
yhdellä kuluttajan valitsemalla yhteisön 
kielellä.
2. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kirjalliset tiedot ovat olennainen osa 
sopimusta.
Kaikki muutokset kuluttajalle ennen 
allekirjoittamista annettuihin kirjallisiin 
tietoihin on ilmoitettava kuluttajalle 
kirjallisesti ennen sopimuksen tekemistä. 
3. Vaihtosopimuksen tapauksessa 
sopimus sisältää liitteen V (a), (b) ja 
(d) kohdan mukaisesti vaaditut tiedot.

Tarkistus 41
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. Kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen 
neljäntoista kalenterivuorokauden 
kuluessa syytä ilmoittamatta. 

Mainittu peruttamisaika alkaa:
(a) joko sopimuksen tekopäivänä tai 
sitovassa esisopimuksessa määrättynä 
päivänä; tai
(b) päivänä, jona kuluttaja vastaanottaa 
sopimuksen tai sitovan esisopimuksen 
tapauksissa, joissa mainittu päivä on 
(a) kohdassa mainittua päivää 
myöhäisempi.
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Perustelu

Harkinta-ajan pituus on määriteltävä selkeästi. Harkinta-ajan pituus on yhdenmukaistettava 
selkeämmin.

Tarkistus 42
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.

Poistetaan.

Tarkistus 43
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.

3. Jos liitteessä I olevassa a–o kohdassa ja 
liitteessä II olevassa a, b ja d kohdassa, 
liitteessä III olevassa a-g kohdassa tai 
liitteessä V olevassa a-k kohdassa 
tarkoitettuja tietoja ei ole toimitettu 
kirjallisina kolmen kuukauden kuluessa 
sopimuksen allekirjoittamisesta, 
sopimuksen tulisi olla mitätön.

Perustelu

Mahdollisimman korkean kuluttajansuojan tason takaamiseksi sopimuksen, jonka olennainen 
osa jää puuttumaan, tulisi olla mitätön. 

Tarkistus 44
5 artiklan 4 kohta

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.

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

todistaa oikeaksi. Jos ilmoitus on lähetetty 
paperikopiona tai muulla pysyvällä 
välineellä, määräaikaa katsotaan 
noudatetun, jos ilmoitus on lähetetty ennen 
määräajan päättymistä. 

Tarkistus 45
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

Tarkoitus on välttää avaamasta ovea vilpillisesti toimiville elinkeinonharjoittajille, jotka ovat 
kiinnostuneita vain sopimusten allekirjoittamisesta ja korvauksen saamisesta tietyistä 
kustannuksista, joita ei ole määritelty selkeästi ja jotka ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa, 
minkä vuoksi poisto on välttämätön. 

Tarkistus 46
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

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 42 ja 43.

Tarkistus 47
6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Kuluttajan elinkeinonharjoittajalle tai 
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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.

kolmannelle osapuolelle maksamat 
kaikenlaiset ennakkomaksut tileille, 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.

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 tileille 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.

Tarkistus 48
7 artikla

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. Jos kuluttaja käyttää oikeuttaan 
peruuttaa pääsopimus, kaikki 
liitännäissopimukset sanotaan irti 
automaattisesti ilman mitään kuluttajalle 
aiheutuvia kustannuksia.

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 
kustannuksia, jos kuluttaja käyttää 
oikeuttaan ja peruuttaa pääsopimuksen 
5 artiklan mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä tällaisten 
sopimusten irtisanomista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä.
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Tarkistus 49
8 artikla

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

1. Jos sopimukseen sovelletaan 
jäsenvaltion lainsäädäntöä, 
sopimuslausekkeet, joilla kuluttaja luopuu 
tässä asetuksessa säädetyistä 
oikeuksistaan, eivät ole sitovia.

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.

2. Tämän asetuksen säännökset koskevat 
kaikkia jäsenvaltion alueella sijaitsevia 
kiinteistöjä ja kaikkia 
elinkeinonharjoittajia, jotka harjoittavat 
kaupallista tai liiketoimintaa 
jäsenvaltiossa, tai joiden toiminta jollain 
tavalla koskee mainittua toimintaa 
jossakin jäsenvaltiossa, sekä mainittua 
toimintaa koskevia sopimuksia.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 50
9 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
käytössä on riittävät ja tehokkaat keinot, 
joilla varmistetaan tämän direktiivin
noudattaminen kuluttajien etujen 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava ja 
valvottava, että niiden alueella toimivat 
elinkeinonharjoittajat noudattavat 
asetusta kuluttajien etujen mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
keinoihin kuuluvat säännökset, joiden 
nojalla yhdellä tai useammalla seuraavista 
elimistä, sen mukaan kuin kansallisessa 
lainsäädännössä määritellään, on 
mahdollisuus saattaa asia kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti 
tuomioistuimen tai toimivaltaisen 
hallinnollisen viranomaisen käsiteltäväksi 
sen varmistamiseksi, että tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettuja kansallisia säännöksiä 
noudatetaan:

2. Jäsenvaltioiden olisi määrättävä yksi 
tai useampi seuraavista elimistä
vastaamaan säännösten täytäntöönpanon 
valvonnasta:
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Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 51
10 artiklan 1 ja 2 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet tiedottaakseen 
kuluttajille kansallisesta lainsäädännöstä, 
jolla tämä direktiivi on pantu täytäntöön, 
ja niiden on tarpeen mukaan 
kannustettava elinkeinonharjoittajia 
tiedottamaan kuluttajille 
käytännesäännöistään.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet tiedottaakseen 
kuluttajille tästä asetuksesta.

Elinkeinonharjoittajat varmistavat
tarvittaessa, että ne tiedottavat kuluttajille 
käytännesäännöistään.

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
riittävien ja toimivien tuomioistuinten 
ulkopuolisten menettelyiden perustamista 
tai kehittämistä tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvien kuluttajariitojen 
ja -valitusten ratkaisuun.

2. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
riittävien ja toimivien tuomioistuinten 
ulkopuolisten menettelyiden perustamista 
tai kehittämistä tämän asetuksen
soveltamisalaan kuuluvien kuluttajariitojen 
ja -valitusten ratkaisuun.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 52
10 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Elinkeinonharjoittajat muodostavat 
eurooppalaisen toimialakohtaisen 
organisaation, jotta ne voivat paremmin 
käsitellä kuluttajien valituksia esimerkiksi 
konkurssien tapauksissa ja luoda 
Euroopan laajuisen 
toimilupajärjestelmän.
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Tarkistus 53
10 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Elinkeinonharjoittajat antavat 
maksukyvyttömyyden varalta riittävät 
todisteet takuista, joiden avulla ne 
pystyvät palauttamaan kuluttajille näiden 
maksamat maksut.

Tarkistus 54
11 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
asianmukaisista seuraamuksista, jos 
elinkeinonharjoittaja ei noudata tämän 
direktiivin nojalla annettuja kansallisia 
säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
asianmukaisia seuraamuksia koskevista 
säännöksistä, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen 
tapauksissa, ja varmistettava 
seuraamuksien soveltaminen. 

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 55
12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan ja julkaistava ne viimeistään 
[…]. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Poistetaan.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
[…] lähtien.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säännöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä 
tällainen viittaus, kun ne virallisesti 
julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
siitä, miten viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset 
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säännökset kirjallisina komissiolle.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 56
13 artiklan 1 kohta

Komissio tarkastelee tätä direktiiviä
uudelleen ja laatii kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
viisi vuotta tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
kansallisten säännösten soveltamispäivän 
jälkeen.

Komissio tarkastelee tätä asetusta
uudelleen ja laatii kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 57
14 artikla

Kumotaan direktiivi 94/47/EY. Kumotaan asetus (EY) N:o 94/47.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään 
viittauksena tähän direktiiviin liitteessä VI 
olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään 
viittauksena tähän asetukseen liitteessä VI 
olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Tarkistus 58
15 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 
2009.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.
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Tarkistus 59
16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille 
jäsenvaltioille.

Poistetaan.

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 1.

Tarkistus 60
Liite I, a alakohta

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

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

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 37.

Tarkistus 61
Liite I, b alakohta

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 
tapauksessa, mitkä edellytykset on vielä 
täytettävä

b) pääsopimuksen 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 
tapauksessa, mitkä edellytykset on vielä 
täytettävä

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 37.

Tarkistus 62
Liite I, c alakohta

c) jos sopimus koskee tiettyä kiinteistöä, c) jos pääsopimus koskee tiettyä 
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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

kiinteistöä, yksityiskohtainen kuvaus 
kiinteistöstä ja sen sijainnista; jos 
pääsopimus koskee useita kiinteistöjä 
(useita lomakohteita), asianmukainen 
kuvaus kiinteistöistä ja niiden sijainnista; 
jos pääsopimus koskee muuta asuntoa kuin 
kiinteistöä, asianmukainen kuvaus 
asunnosta ja tiloista; 

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 37.

Tarkistus 63
Liite I, f alakohta

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

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

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 26.

Tarkistus 64
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) asianmukainen kuvaus kaikista 
aikaosuussopimukseen liittyvistä 
kustannuksista; miten mainitut 
kustannukset jaetaan kuluttajien kesken ja 
miten tällaisia kustannuksia voidaan 
korottaa; tarvittaessa tiedot siitä, liittyykö 
asunnon omistusoikeuteen maksuja, 
kiinnelainoja, rasitteita tai muita 
rekisteröityjä kiinnityksiä  

Perustelu

Kokonaiskustannusten kaksi suurinta tekijää ovat ostohinta ja aikaosuuden tai useiden 
lomakohteiden palvelukustannukset. Komission ehdotus on epäselvä ja sisältää tietoja, jotka 
eivät ole välttämättömiä sen kannalta, että kuluttaja pystyy tekemään tietoon perustuvan 
päätöksen.



PR\699743FI.doc 31/41 PE398.606v01-00

FI

Huolto- ja hallintokulut on julkistettava samoin kuin mahdolliset tulevat hinnankorotukset 
(jotka vastaavat inflaation, verojen sekä terveys- ja turvallisuusvaatimusten aiheuttamia 
kustannusten nousua). Kustannusten yksityiskohtainen eritteleminen on kuitenkin tarpeetonta 
ostopäätöksen kannalta. Tietojen ilmoittaminen vuosikertomuksen yhteydessä riittää. 

Tarkistus 65
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

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

Perustelu

Luetelmakohta olisi siirrettävä liitteeseen.

Tarkistus 66
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

(f a) hinta, joka kuluttajan on maksettava; 

Perustelu

Ks. tarkistuksen 64 perustelua. Luetelmakohta olisi siirrettävä liitteeseen.

Tarkistus 67
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 vaihtojärjestelmistä ja maininta 
näiden järjestelmien kautta tapahtuvan 
jälleenmyynnin tai vaihdon kustannuksista;
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Tarkistus 68
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; tapauksen mukaan tiedot 
sopimukseen mahdollisesti liittyvän 
luottosopimuksen tai muiden 
liitännäissopimusten, kuten rahat takaisin 
-järjestelmän tai muiden 
sijoitusjärjestelmien irtisanomisesta, jos 
sopimus peruutetaan; tiedot peruuttamisen 
seurauksista;

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 45.

Tarkistus 69
Liite I, p alakohta

p) käytännesääntöjen olemassaolo, 
sisältö, valvonta ja täytäntöönpano;

p) tieto siitä, noudattaako 
elinkeinonharjoittaja käytännesääntöä;

Perustelu

Komission ehdotus vaatii elinkeinonharjoittajaa toimittamaan kuluttajille suuren määrän 
menettelysääntöä koskevia tietoja. Sellainen tietomäärä saattaa rasittaa kuluttajaa liiaksi, 
vaikka tieto ei olekaan olennaista. Edellä mainittua voidaan verrata siihen, että 
elinkeinonharjoittajaa pyydetään toimittamaan kuluttajille kaiken aikaosuuslainsäädännön ja 
muut asiaan liittyvät säännökset, ja että elinkeinonharjoittajaa vaaditaan sisällyttämään 
kaikki edellä mainitut käytännesääntöön.

Todellisuudessa kuluttaja tarvitsee tiedon siitä, noudattaako elinkeinonharjoittaja 
käytännesääntöä, sekä tiedon siitä, miten tiedot ovat saatavilla.

Tarkistus 70
Liite II, otsikko

Rakenteilla olevaa asuntoa koskevat 
lisävaatimukset 3 artiklan mukaisesti

Rakenteilla olevaa irtainta tai kiinteää 
omaisuutta koskevat lisävaatimukset 
3 artiklan mukaisesti
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Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 26.

Tarkistus 71
Liite II, a alakohta

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

a) missä vaiheessa irtaimen ja kiinteän 
omaisuuden ja ne toimiviksi tekevien 
yhteisten palvelujen (kaasu-, sähkö-, vesi-
ja puhelinliittymät) valmistuminen on

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 26.

Tarkistus 72
Liite II, b alakohta

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

b) kohtuullinen arvio irtaimen ja kiinteän 
omaisuuden ja ne toimiviksi tekevien 
yhteisten palvelujen (kaasu-, sähkö-, vesi-
ja puhelinliittymät) valmistumisen 
määräajasta;

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 26.

Tarkistus 73
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) irtaimen tai kiinteän omaisuuden 
valmistumiseen liittyvät vakuudet, ja jos 
irtain tai kiinteä omaisuus ei ole valmis, 
kaikkien suoritettujen maksujen 
korvaamiseen liittyvät vakuudet, ja 
soveltuvin osin vakuuksien toimintaa 
koskevat edellytykset. 

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 26.
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Tarkistus 74
Liite III, a alakohta

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

a) irtaimen tai kiinteän omaisuuden sekä 
matkojen ja niihin liittyvien tuotteiden 
toimittamisesta ja pääsopimuksen 
mukaisesti kuluttajan käytettävissä 
olevista palveluista vastaavien osapuolten 
henkilöllisyys ja virallinen toimipaikka.

Perustelu

On välttämätöntä, että kuluttaja ymmärtää, kenen kanssa kuluttaja tekee sopimuksen ja kuka 
viime kädessä myöntää alennukset. 

Tarkistus 75
Liite III, b alakohta

b) sopimuksen kohteena olevan oikeuden 
tarkka luonne

b) pääsopimuksen kohteena olevan 
oikeuden tarkka luonne;

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 37.

Tarkistus 76
Liite III, c a alakohta (uusi)

(c a) asianmukainen kuvaus tulevia 
varauksia varten käytettävissä olevasta 
irtaimesta tai kiinteästä omaisuudesta, 
ilmoitus ja takuu diskonttokorosta sekä 
diskonttokoron voimassaoloaika. 

Perustelu

Koska pitkäkestoisten lomatuotteiden markkinoinnissa korostetaan laajaa majoitusvalikoimaa 
ja useiden lentoyhtiöiden käyttömahdollisuutta, kuluttajan on pystyttävä ymmärtämään 
täsmällisesti, mitkä mainitut palvelujen tarjoajat ovat.  Lisäksi kuluttajien on ymmärrettävä 
pitkäkestoisten lomatuotteiden markkinoijien ja palvelujen todellisten tarjoajien välisen 
suhteen luonne (onko yrityksellä kahden yrityksen välinen sopimus vai tavanomainen kerran 
vuodessa uudistettava sopimus, mikä merkitsee irtainta tai kiinteää omaisuutta ja/tai lentoja, 
jotka voidaan poistaa luettelosta.
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Tarkistus 77
Liite III, d a alakohta (uusi)

(d a) soveltuvin osin alennus(alennukset) 
verrattuna saman irtaimen tai kiinteän 
omaisuuden, matkan tai muiden 
tuotteiden tai palvelujen täyteen hintaan;

Perustelu

Komission ehdotuksesta puuttuu tärkeitä ja olennaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sen 
kannalta, että kuluttaja pystyy tekemään tietoon perustuvan päätöksen. Tämä koskee 
erityisesti kuluttajalle tarjottavia alennuksia sekä mainittujen alennusten täsmällistä 
luonnetta virallisiin/tavallisiin hintoihin.  

Tarkistus 78
Liite III, d b alakohta (uusi)

(d b) selvitys siitä, missä määrin oikeudet 
säilyttäviä maksuja voidaan muuttaa sekä 
arvio tulevista maksuista;

Perustelu

Ks. tarkistus 77.

Tarkistus 79
Liite III, d c alakohta (uusi)

(d c) yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista 
muista kustannuksista, joita kuluttaja voi 
odottaa aiheutuvan hänen oikeudestaan 
käyttää majoitusta, matkoja ja 
mahdollisia muita määriteltyjä tuotteita;

Perustelu

Ks. tarkistus 77.

Tarkistus 80
Liite III, g alakohta

g) tietoa sopimuksen 
peruuttamisoikeudesta ja peruuttamisen 
seurauksista, myös tarkat tiedot niiden 

g) tietoa sopimuksen 
peruuttamisoikeudesta ja peruuttamisen 
seurauksista; tapauksen mukaan tiedot 
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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

sopimukseen mahdollisesti liittyvän 
luottosopimuksen tai muiden 
liitännäissopimusten, kuten rahat takaisin 
-järjestelmän tai muiden 
sijoitusjärjestelmien irtisanomisesta, jos 
sopimus peruutetaan; tiedot peruuttamisen 
seurauksista;

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 45.

Tarkistus 81
Liite III, j alakohta

j) käytännesääntöjen olemassaolo, sisältö, 
valvonta ja täytäntöönpano

j) tieto siitä, noudattaako 
elinkeinonharjoittaja käytännesääntöä;

Tarkistus 82
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 jälleenmyyntisopimuksen 
peruuttamisoikeudesta ja peruuttamisen 
seurauksista;

Perustelu

Mukautetaan vastaamaan tarkistusta 28 ja 45.

Tarkistus 83
Liite IV, f alakohta

f) tiedot ennakkomaksua koskevasta 
kiellosta, kunnes varsinainen myynti on 
tapahtunut tai jälleenmyyntisopimus on 
muutoin irtisanottu

f) tiedot 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
määritettyä ennakkomaksua koskevasta 
kiellosta, kunnes varsinainen myynti on 
tapahtunut tai jälleenmyyntisopimus on 
muutoin irtisanottu;
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Tarkistus 84
Liite IV, h alakohta

h) käytännesääntöjen olemassaolo, 
sisältö, valvonta ja täytäntöönpano

h) tieto siitä, noudattaako 
elinkeinonharjoittaja käytännesääntöä;

Tarkistus 85
Liite V, c alakohta

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

c) luettelo vaihtojärjestelmään sisältyvistä 
kiinteistöistä ja niiden sijainnista; jos 
sopimus koskee kokee irtainta omaisuutta, 
asianmukainen kuvaus siitä ja tiloista; 

Perustelu

Vaihto ei todellisuudessa viittaa tiettyyn asuntoon. Vaihtojärjestelmään sisältyvien 
kiinteistöjen valtavan (tavallisesti tuhansiin nousevan) määrän vuoksi olisi kohtuutonta vaatia 
vaihtoelinkeinon harjoittajia antamaan kuvauksen kaikista kiinteistä jäsenyyssopimuksen 
allekirjoittamisen yhteydessä. Näin ollen on selvää, että yksinkertainen luettelo kaikista 
lomakohteista ja niiden sijainnista sekä viittaus esimerkiksi verkkosivuihin, joilla on 
yksityiskohtaisempia tietoja lomakohteista, on kuluttajan kannalta parempi vaihtoehto.

Tarkistus 86
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 vaihtojäsenyydestä ja 
henkilökohtaisista vaihtoon liittyvistä 
kustannuksista;

Perustelu

Komission ehdotuksen teksti näyttää palvelevan ennemmin aikaosuuksien tai pitkäkestoiseen 
lomatuotteiden myyjien etuja. Tiedottamisvelvollisuudet, joka voivat olla asianmukaisia 
aikaosuussopimusten yhteydessä, eivät sovi palveluihin, joita tyypillisesti tarjoavat 
vaihtoelinkeinon harjoittajat. Viimeksi mainittuja olisi vaadittava antamaan erityisesti omaan 
liiketoimintaansa liittyviä tietoja.
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Vaihtovieraan ei pidä olla vastuussa hallinto/huoltokustannuksista, koska niistä vastaa 
aikaosuuden omistava kuluttaja, jonka loma-asunnossa vaihtaja asuu väliaikaisesti.

Tarkistus 87
Liite V, h alakohta

h) selvitys vaihtojärjestelmän toiminnasta;
vaihtoa koskevat mahdollisuudet ja 
säännöt, käytettävissä olevien 
lomakohteiden lukumäärä ja 
vaihtojärjestelmässä mukana olevien 
jäsenten lukumäärä sekä esimerkkejä 
konkreettisista vaihtomahdollisuuksista;

h) selvitys vaihtojärjestelmän toiminnasta;
vaihtoa koskevat mahdollisuudet ja 
säännöt, käytettävissä olevien 
lomakohteiden lukumäärä ja 
vaihtojärjestelmässä mukana olevien 
jäsenten lukumäärä;

Perustelu

Esimerkkien antaminen kuluttajille saattaa antaa kuluttajalle virheellisen käsityksen siitä, että 
hän voi aina saada käyttöönsä esimerkissä kuvatun kohteen. Vaihtoelinkeinonharjoittaja ei 
voi taata erityisten vaihtopyyntöjen täyttämistä, koska vaihtomajoituksen saatavuus riippuu 
siitä, mitä muuta kuluttajat vapauttavat käyttöön vastineeksi. Vaihdot riippuvat myös 
tekijöistä, joihin kuuluvat aikajakso, yksikön koko, pyydetyn majoituksen laatutaso suhteessa 
vastineeksi käyttöön luovutettavaan, sekä siitä, kuinka kauan etukäteen varaus on tehty.

Tarkistus 88
Liite V, i alakohta

i) 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 vaihtosopimuksen 
automaattisesta peruuntumisesta siinä 
tapauksessa, että kuluttaja irtisanoo 
pääsopimuksen harkinta-ajan kuluessa;

Perustelu

Vaihtosopimus peruuntuu, jos kuluttaja käyttää oikeuttaan peruuttaa aikaosuusedun 
ostosopimuksen.  Vaihtoelinkeinon harjoittajien on sisällytettävä mainittu tieto sopimuksiinsa. 
Vaihtosopimusta koskeva erillinen harkinta-aika on tarpeeton ja sekoittaa kuluttajaa. 
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Tarkistus 89
Liite V, j alakohta

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

Poistetaan.

Tarkistus 90
Liite V, k alakohta

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

Poistetaan.

Tarkistus 91
Liite V, l alakohta

l) käytännesääntöjen olemassaolo, sisältö, 
valvonta ja täytäntöönpano

l) tieto siitä, noudattaako 
elinkeinonharjoittaja käytännesääntöä;
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PERUSTELUT

Direktiivin 94/47/EY antaminen ja alan itsesääntelyn kehittäminen ovat johtaneet perinteisiin 
aikaosuuksiin liittyvien koskevien valitusten huomattavaan vähentymiseen.

Pian direktiivin 94/47/EY antamisen jälkeen on kuitenkin kehitetty – osittain lainsäädännön 
kiertämiseksi – uusia pitkäkestoisia lomatuotteita. Tämä on johtanut lukuisiin kuluttajien 
tekemiin valituksiin, sillä aikaosuusdirektiivin antamaa korkeatasoista kuluttajansuojaa ei 
sovelleta näihin uusiin tuotteisiin, jotka antavat lisäksi huonon maineen perinteisille 
aikaosuustuotteille. 

Euroopan parlamentti pyysi vuonna 2002 antamassaan päätöslauselmassa komissiota 
esittämään ehdotuksen näihin uusiin tuotteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. 
Kuulemisprosessin ja vaikutusten arvioinnin jälkeen komissio antoi kesäkuussa 2007 
direktiivin 94/47/EY tarkistamista koskevan ehdotuksen.  Ehdotus kattaa myös pitkäkestoiset 
lomatuotteet, mikä takaa korkean kuluttajansuojan tason.

Eräitä kuluttajien kohtaamia ongelmia käsitellään osittain myös voimassa olevassa ja uudessa 
EU:n lainsäädännössä, ja erityisesti sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa 
direktiivissä (2005/29/EY). Jotkin jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole siirtäneet kyseistä 
direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöön tai panneet sitä täytäntöön asianmukaisesti. Lisäksi 
kuluttajansuojasäännöstön käynnissä oleva tarkistaminen sisältää sellaisen laaja-alaisen 
välineen luomisen, jolla voidaan antaa kuluttajansuojaa koskevia yleisiä sääntöjä. 
Ihanteellisesti direktiivin 94/47/EY tarkistaminen aloitettaisiin vasta mainitun välineen 
käyttöönoton jälkeen. Komissio päätti kuitenkin, että kuluttajien ongelmien kiireellisyyden 
vuoksi laaja-alaisen välineen toteutumista ei voida odottaa. Kuluttajansuojalainsäädännön 
tarkistuksesta riippumatta täyttä yhdenmukaistamista olisi jatkettava direktiivin 94/47/EY 
tarkistamisen yhteydessä.

Aikaosuus
Alan elinkeinonharjoittajat ovat hyötyneet suuresti direktiivistä 94/47/EY ja itsesääntelystä; 
useimmat vilpillisesti toimineet elinkeinonharjoittajat ovat nyttemmin poistuneet alalta. Siksi 
onkin olennaisen tärkeää tehdä selvä ero yhtäältä perinteisten aikaosuuksien ja toisaalta 
uusien pitkäkestoisten lomatuotteiden kaupan välille.

Pitkäkestoiset lomatuotteet
Valtaosa kuluttajien tekemistä valituksista koskee uudenlaisia lomatuotteita kuten 
alennuslomaklubeja. Sääntelylle on alalla suurta tarvetta, jotta voitaisiin taata korkeatasoinen 
kuluttajansuoja ja lopettaa lakia noudattavien elinkeinonharjoittajien maineen pilaaminen.

Sääntely
Aikaosuusala käsittelee luonnostaan enimmäkseen rajatylittäviä tapauksia.  Näin ollen 
täydellinen yhdenmukaistaminen olennaista. Esittelijä ehdottaa tämän direktiivin muuttamista 
asetukseksi tarkoituksena selkeyden maksimointi kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
kannalta kaikkialla Euroopan unionin alueella.
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Tarkistuslista
Tämä direktiivi varmistaa korkean kuluttajansuojan tason. Jotta kuluttajille voivat saada 
selkeän ja lyhyen yleiskatsauksen tärkeimmistä tiedoista, esittelijä ehdottaa vakiomuotoihin 
perustuvan tarkistuslistan käyttöönottoa. 

Kansainvälinen yksityisoikeus
Jotkut kuluttajien kohtaamat ongelmat voidaan ratkaista sillä, että kuluttajilla on oikeus ryhtyä 
oikeustoimiin asuinmaansa tuomioistuimessa. Tämän vuoksi toimivaltaisen tuomarin olisi 
oltava kuluttajan asuinmaan tuomari, joka soveltaa sen maan lainsäädäntöä, jossa sopimus on 
allekirjoitettu. 

Rekisteröintimenettely
Esittelijä ehdottaa eurooppalaisen rekisteröintijärjestelmän käyttöönottoa. Euroopan laajuinen 
rekisteröintijärjestelmä olisi hyödyksi niin kuluttajille kuin oikeudenkäynnin kohteena oleville 
elinkeinonharjoittajillekin.  Alan toimijoiden tulisi vastata välineen organisaatiosta ja 
soveltamisesta komission tuella. Sen puitteissa olisi perustettava takuurahasto kuluttajia 
varten yritysten konkurssien varalta.
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