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Tarkistus 1
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon mainonnan 
vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen 
15. joulukuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman (2010/2052(INI)) sekä 
30. maaliskuuta 2011 annetun komission 
seurantavastauksen,

Or. en

Tarkistus 2
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon harhaanjohtavista 
markkinointikäytännöistä 22. lokakuuta 
2013 antamansa päätöslauselman 
(2013/2122(INI)),

Or. en

Tarkistus 3
Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että kulutus on yksi unionin 
kasvun moottoreista ja että tämän vuoksi 
kuluttajilla on olennaisen tärkeä rooli 

A. katsoo, että kulutus on yksi 
keskeisimmistä unionin kasvun 
moottoreista ja että tämän vuoksi 
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unionin taloudessa; kuluttajilla on olennaisen tärkeä rooli 
unionin taloudessa;

Or. fr

Tarkistus 4
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että kuluttajien ja 
heidän oikeuksiensa suojeleminen on yksi 
unionin perusarvoista;

Or. fr

Tarkistus 5
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että niin sanotun 
sisämarkkinalausekkeen avulla direktiivillä 
pyritään varmistamaan kuluttajansuojan 
korkea taso koko unionissa samalla kun 
taataan yrityksille tärkeä oikeussuoja sekä 
rajat ylittävän kaupan esteiden 
väheneminen;

C. katsoo, että niin sanotun 
sisämarkkinalausekkeen avulla direktiivillä 
pyritään varmistamaan kuluttajansuojan 
korkea taso koko unionissa sekä 
parantamaan kuluttajien luottamusta 
sisämarkkinoihin samalla kun taataan 
yrityksille tärkeä oikeussuoja sekä rajat 
ylittävän kaupan esteiden väheneminen;

Or. fr

Tarkistus 6
Constance Le Grip
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että direktiivin 
2005/29/EY soveltamisessa on ilmennyt 
huomattavia eroja eri jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 7
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että direktiivin 
2005/29/EY soveltamista koskevan 
ensimmäisen kertomuksen mukaan 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
kuulemisen aikana ilmoittamia 
aggressiivisia menettelyjä esiintyy 
pääasiassa kotimyynnissä tai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
harjoitettavassa myynnissä;

Or. en

Tarkistus 8
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että komissio ei 
parlamentin mainonnan vaikutuksesta 
kuluttajien käyttäytymiseen 15. 
joulukuuta 2010 antaman 
päätöslauselman johdosta antamassaan 
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seurantavastauksessa käsitellyt kaikkia 
kyseisessä päätöslauselmassa esitettyjä 
vaatimuksia ja pyyntöjä;

Or. en

Tarkistus 9
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että jotkin yritykset 
ja varsinkaan kaikkein pienimmät 
yritykset eivät vielä ole tietoisia 
kuluttajien EU:ssa nauttimista 
oikeuksista ja että tämä pätee myös 
moniin kuluttajiin;

Or. fr

Tarkistus 10
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. katsoo, että kuluttajajärjestöjen 
roolia on tarpeen tehostaa ja että niille on 
suotava mahdollisuus vahvistaa 
kapasiteettiaan;

Or. fr

Tarkistus 11
Olga Sehnalová
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa direktiivillä käyttöön otettujen 
säännösten vaikuttavuutta sekä niiden 
merkitystä, kun pyritään lisäämään 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
luottamusta liiketoimiin, erityisesti 
rajatylittäviin liiketoimiin, sisämarkkinoilla 
ja takaamaan yrityksille parempi 
oikeussuoja;

1. korostaa direktiivillä käyttöön otettujen 
säännösten vaikuttavuutta sekä niiden 
merkitystä, kun pyritään lisäämään 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
luottamusta liiketoimiin, erityisesti 
rajatylittäviin liiketoimiin, sisämarkkinoilla 
ja takaamaan yrityksille parempi 
oikeussuoja, sekä sitä, että direktiivi on 
auttanut parantamaan kuluttajansuojaa;

Or. en

Tarkistus 12
Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa direktiivillä käyttöön otettujen 
säännösten vaikuttavuutta sekä niiden 
merkitystä, kun pyritään lisäämään 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
luottamusta liiketoimiin, erityisesti 
rajatylittäviin liiketoimiin, sisämarkkinoilla 
ja takaamaan yrityksille parempi 
oikeussuoja;

1. korostaa direktiivillä käyttöön otettujen 
säännösten vaikuttavuutta sekä niiden 
merkitystä, kun pyritään lisäämään 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
luottamusta liiketoimiin, erityisesti 
rajatylittäviin liiketoimiin, sisämarkkinoilla 
ja takaamaan yrityksille parempi 
oikeussuoja; muistuttaa, että direktiivin 
kirjava soveltaminen aiheuttaa riskin sen 
vaikutuksen heikkenemisestä;

Or. fr

Tarkistus 13
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää valitettavana, että huolimatta 
direktiivin 2006/114/EY säännöksistä, 
joilla pyritään torjumaan harhaanjohtavia 
menettelyjä mainonnan alalla yritysten 
välisissä suhteissa, joitakin näistä 
menettelyistä esiintyy edelleen, etenkin 
yrityshakemistoja koskevia huijauksia; 
panee merkille komission aikeen ehdottaa 
lähiaikoina direktiivin 2006/114/EY 
tarkistamista, jossa keskityttäisiin yritysten 
välisiin suhteisiin, jotta harhaanjohtavia 
menettelyjä voitaisiin torjua paremmin; ei 
pidä tarkoituksenmukaisena, että 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä 
suhteita koskevan direktiivin 2005/29/EY 
soveltamisalaa laajennettaisiin tällä 
hetkellä koskemaan yritysten välisiä 
suhteita;

2. pitää valitettavana, että huolimatta 
direktiivin 2006/114/EY säännöksistä, 
joilla pyritään torjumaan harhaanjohtavia 
menettelyjä mainonnan alalla yritysten 
välisissä suhteissa, joitakin näistä 
menettelyistä esiintyy edelleen, etenkin 
yrityshakemistoja koskevia huijauksia; 
panee merkille komission aikeen ehdottaa 
lähiaikoina direktiivin 2006/114/EY 
tarkistamista, jossa keskityttäisiin yritysten 
välisiin suhteisiin, jotta harhaanjohtavia 
menettelyjä voitaisiin torjua paremmin; 
ehdottaa, että komissio voisi pohtia 
sellaisia kaupallisia menettelyjä, joita 
pidetään sopimattomina kaikissa 
olosuhteissa yritysten välisissä suhteissa, 
koskevan kohdennetun mustan listan 
hyödyllisyyttä direktiiviä 2006/114/EY 
varten samaan tapaan kuin on jo tehty 
direktiiviä 2005/29/EY varten; ei pidä 
kuitenkaan tarkoituksenmukaisena, että 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä 
suhteita koskevan direktiivin 2005/29/EY 
soveltamisalaa laajennettaisiin tällä 
hetkellä koskemaan yritysten välisiä 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 14
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää valitettavana, että huolimatta 
direktiivin 2006/114/EY säännöksistä, 
joilla pyritään torjumaan harhaanjohtavia 
menettelyjä mainonnan alalla yritysten 
välisissä suhteissa, joitakin näistä 
menettelyistä esiintyy edelleen, etenkin 

2. pitää valitettavana, että huolimatta 
direktiivin 2006/114/EY säännöksistä, 
joilla pyritään torjumaan harhaanjohtavia 
menettelyjä mainonnan alalla yritysten 
välisissä suhteissa, joitakin näistä 
menettelyistä esiintyy edelleen, etenkin 
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yrityshakemistoja koskevia huijauksia; 
panee merkille komission aikeen ehdottaa 
lähiaikoina direktiivin 2006/114/EY 
tarkistamista, jossa keskityttäisiin yritysten 
välisiin suhteisiin, jotta harhaanjohtavia 
menettelyjä voitaisiin torjua paremmin; ei 
pidä tarkoituksenmukaisena, että 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisiä suhteita koskevan direktiivin 
2005/29/EY soveltamisalaa 
laajennettaisiin tällä hetkellä koskemaan 
yritysten välisiä suhteita;

yrityshakemistoja koskevia huijauksia; 
panee merkille komission aikeen ehdottaa 
lähiaikoina direktiivin 2006/114/EY 
tarkistamista, jossa keskityttäisiin yritysten 
välisiin suhteisiin, jotta harhaanjohtavia 
menettelyjä voitaisiin torjua paremmin;

Or. en

Tarkistus 15
Philippe Juvin, Preslav Borissov

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä koskevan direktiivin 
asianmukaisen soveltamisen erityisesti 
niiltä osin, jotka liittyvät 
harhaanjohtavaan internet-
piilomainontaan, jota esiintyy 
sosiaalisissa verkostoissa, foorumeilla ja 
blogeissa esitettyjen kommenttien 
muodossa, jotka näyttävät siltä kuin ne 
tulisivat kuluttajilta itseltään, vaikka ne 
todellisuudessa ovat talouden toimijoiden 
suoraan tai epäsuorasti tuottamia tai 
rahoittamia luonteeltaan kaupallisia 
viestejä tai mainoksia; korostaa tällaisten 
käytäntöjen vahingollisia vaikutuksia 
kuluttajien luottamukseen ja 
kilpailusääntöihin; kehottaa jäsenvaltioita 
ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin 
estääkseen tällaisten käytäntöjen 
kehittämisen pidemmälle esimerkiksi 
käynnistämällä tiedotuskampanjoja, joilla 
kuluttajia varoitettaisiin tällaisista 
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piilomainonnan muodoista tai edistämällä 
sellaisten foorumien 
tarkkailijoiden/välittäjien, jotka on 
koulutettu tunnistamaan piilomainontaan 
liittyvät riskit, tehtävän perustamista;

Or. en

Tarkistus 16
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että rahoituspalvelujen ja 
kiinteän omaisuuden aloille suodut 
poikkeukset ovat perusteltuja ja että ne on 
tarpeen säilyttää;

Or. fr

Tarkistus 17
Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota selventämään 
direktiivien 2005/29/EY ja 2006/114/EY 
sanamuotoa, jotta voidaan varmistaa 
EU:n kaikkien talouden toimijoiden ja 
erityisesti kuluttajien ja pk-yritysten 
korkeatasoinen suojelu epärehellisiltä ja 
sopimattomilta menettelyiltä ja jotta 
voidaan vahvistaa luottamusta 
sisämarkkinoihin;

Or. fr
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Tarkistus 18
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että liitteessä I olevan mustan 
listan laajentaminen ei näytä tässä 
vaiheessa aiheelliselta; kehottaa kuitenkin 
komissiota laatimaan listan menettelyistä, 
jotka kansalliset viranomaiset ovat 
todenneet sopimattomiksi direktiivin 
yleisten periaatteiden mukaisesti, jotta 
voidaan arvioida, onko tarpeen laajentaa 
listaa tulevaisuudessa;

3. kehottaa komissiota arvioimaan 
parlamentin suositusta sopimattomia 
kaupallisia menettelyjä koskevan 
direktiivin soveltamisalan osittaisesta 
laajentamisesta niin, että liite I (musta 
lista) koskisi yritysten välisiä sopimuksia, 
ja harkitsemaan samalla 
direktiivin 2006/114/EY mahdollista 
uudelleentarkastelua, jotta voitaisiin
arvioida, tuottaisiko tämä 
johdonmukaisemman lähestymistavan, 
koska se laajentaisi sopimattomat 
kaupalliset menettelyt ja mustan listan 
koskemaan yritysten välisiä suhteita;

Or. en

Tarkistus 19
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, ettei tässä vaiheessa olisi 
asianmukaista poistaa rajoitusta, joka 
koskee sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä koskevan direktiivin täyden 
yhdenmukaisuuden tavoitetta 
rahoituspalveluihin tai kiinteään 
omaisuuteen liittyvissä asioissa;

Or. en
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Tarkistus 20
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että sopimattomia 
kaupallisia menettelyjä koskevassa 
direktiivissä vahvistettu mahdollisimman 
suuren yhdenmukaisuuden periaate 
merkitsee sitä, ettei kansalliseen 
lainsäädäntöön voi sisältyä kyseisen 
direktiivin säännöksiä tiukempia 
vaatimuksia; korostaa, että Euroopan 
unionin tuomioistuin on tulkinnut 
kyseisen periaatteen olevan 
yhteensopimaton sellaisen lain säädännön 
kanssa, jossa säädetään yleisestä kiellosta
ilman, että otetaan huomioon 
kulloisenkin tapauksen erityisolosuhteet 
ja tietyt myynninedistämistoimet (kuten 
arvonnat tai lisäetujen käyttäminen 
myynnissä); kehottaa komissiota 
harkitsemaan yksinomaan 
myynninedistämistoimia koskevan 
lainsäädäntöesityksen laatimista 
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
varmistamiseksi ja sellaisen 
oikeuskäytännön välttämiseksi, joka 
estäisi jäsenvaltioita pitämästä voimassa 
tältä osin paremman suojan tarjoavia 
säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 21
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee merkille, että joissakin 
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kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisten suhteiden muodoissa kuluttajat 
saattavan joutua sopimattomien 
kaupallisten menettelyjen uhreiksi, kuten 
esimerkiksi myydessään jonkin tuotteen 
eteenpäin elinkeinonharjoittajalle; 
kehottaa komissiota tutkimaan 
tämäntyyppisiä ongelmia ja laatimaan 
tarvittaessa kohdennettuja ja 
käytännöllisiä korjauskeinoja, joita 
saattaisivat olla esimerkiksi sopimattomia 
kaupallisia menettelyjä koskevan 
direktiivin 2005/29/EY säännösten 
joustavammat tulkinnat ja jotka voitaisiin 
selittää komission direktiivin 
soveltamisesta laatimissa ohjeissa;

Or. en

Tarkistus 22
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että 12. kesäkuuta 2013 
alkaen jäsenvaltiot eivät ole enää voineet 
pitää voimassa säännöksiä, jotka oli siihen 
asti säilytetty väliaikaisten poikkeusten 
perusteella; kehottaa tämän vuoksi 
jäsenvaltioita saattamaan toimintansa 
direktiivin säännösten mukaiseksi 
mahdollisimman pian;

4. muistuttaa, että 12. kesäkuuta 2013 
alkaen jäsenvaltiot eivät ole enää voineet 
pitää voimassa säännöksiä, jotka oli siihen 
asti säilytetty väliaikaisten poikkeusten 
perusteella; kehottaa tämän vuoksi 
jäsenvaltioita saattamaan toimintansa 
direktiivin säännösten mukaiseksi 
mahdollisimman pian; kehottaa niin ikään 
komissiota arvioimaan pikaisesti näiden 
säännösten poistamisen vaikutusta 
kuluttajansuojaan eri jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 23
Olga Sehnalová
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa, että 12. kesäkuuta 2013 
alkaen jäsenvaltiot eivät ole enää voineet 
pitää voimassa säännöksiä, jotka oli siihen 
asti säilytetty väliaikaisten poikkeusten 
perusteella; kehottaa tämän vuoksi 
jäsenvaltioita saattamaan toimintansa
direktiivin säännösten mukaiseksi 
mahdollisimman pian;

4. muistuttaa, että 12. kesäkuuta 2013 
alkaen jäsenvaltiot eivät ole enää voineet 
pitää voimassa säännöksiä, jotka oli siihen 
asti säilytetty väliaikaisten poikkeusten 
perusteella; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan arvioinnin kaikista 
sopimattomia menettelyjä koskevista 
kansallisista kielloista, jotka eivät sisälly 
direktiivin liitteeseen I ja joiden 
noudattaminen estyy täyttä 
yhdenmukaisuutta koskevan vaikutuksen 
myötä;

Or. en

Tarkistus 24
Preslav Borissov

Päätöslauselmaesitys
4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. katsoo, että rahoitus- ja kiinteistöala 
ovat edelleen olennaisen tärkeitä niiden 
monimutkaisuuden ja niihin 
erottamattomasti liittyvien vakavien 
riskien vuoksi ja että niitä koskevassa 
asiassa direktiivin 3 artiklan 9 kohdassa 
säädettyä vapautusta ei ole aiheellista 
poistaa;

Or. en

Tarkistus 25
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota direktiivin 
tarkistamista ja liitteen I laajentamista 
arvioidessaan hyödyntämään myös 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevaa tietokantaa tunnistamalla 
kansallisten viranomaisten tai 
toimivaltaisten tuomioistuinten tämän 
direktiivin yleislausekkeiden mukaisesti 
sopimattomiksi katsomia kaupallisia 
menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 26
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tärkeänä ja välttämättömänä, että 
jäsenvaltiot soveltavat direktiiviä 
täysimääräisesti ja panevat sen täytäntöön 
asianmukaisesti;

5. pitää tärkeänä ja välttämättömänä, että 
jäsenvaltiot soveltavat direktiiviä 
täysimääräisesti ja panevat sen täytäntöön 
asianmukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan täytäntöönpanoa kansallisella 
tasolla kaikilla niiden käytettävissä 
olevilla keinoilla ja erityisesti riittävillä 
resursseilla;

Or. en

Tarkistus 27
Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tärkeänä ja välttämättömänä, että 5. pitää tärkeänä ja välttämättömänä, että 
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jäsenvaltiot soveltavat direktiiviä 
täysimääräisesti ja panevat sen täytäntöön 
asianmukaisesti;

jäsenvaltiot soveltavat direktiiviä 
täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti ja 
panevat sen täytäntöön asianmukaisesti; 
korostaa, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi on olennaisen tärkeää 
vahvistaa direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
välistä yhteistyötä;

Or. fr

Tarkistus 28
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannustaa komissiota seuraamaan 
edelleen tarkasti direktiivin soveltamista ja 
tarvittaessa nostamaan kanteen Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti niitä jäsenvaltioita vastaan, 
jotka rikkovat direktiiviä, laiminlyövät sen 
täytäntöönpanon tai eivät sovella sitä 
asianmukaisesti;

6. toteaa, että siitä lähtien, kun direktiivin 
täytäntöönpanon aikaraja meni umpeen 
vuonna 2007, on ilmennyt useita 
tapauksia, joissa jäsenvaltiot eivät ole 
panneet asianmukaisesti täytäntöön tai 
soveltaneet keskeisiä säännöksiä ja 
varsinkaan mustaa listaa kielletyistä, 
harhaanjohtavista ja aggressiivisista 
kaupallisista menettelyistä; kehottaa 
komissiota näin ollen seuraamaan edelleen 
tarkasti direktiivin soveltamista ja 
tarvittaessa nostamaan kanteen Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti niitä jäsenvaltioita vastaan, 
jotka rikkovat direktiiviä, laiminlyövät sen 
täytäntöönpanon tai eivät sovella sitä 
asianmukaisesti;

Or. de

Tarkistus 29
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. tukee komission pyrkimystä laatia 
luettelo indikaattoreista, joilla voitaisiin 
arvioida tämän direktiivin 
täytäntöönpanojärjestelyjen tehokkuutta 
jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 30
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää tärkeänä direktiivin soveltamisesta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
välisen yhteistyön tehostamista; kannustaa 
tässä yhteydessä komissiota toteuttamaan 
perusteellisen selvityksen kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
soveltamisalasta, vaikuttavuudesta ja 
toimintamekanismeista, kuten se on 
sitoutunut tekemään vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

7. pitää tärkeänä direktiivin soveltamisesta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
välisen yhteistyön tehostamista sekä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden 
kuluttajajärjestöjen kanssa; kannustaa 
tässä yhteydessä komissiota toteuttamaan 
perusteellisen selvityksen kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
soveltamisalasta, vaikuttavuudesta ja 
toimintamekanismeista sekä kehittämään 
jäsenneltyä ja koordinoitua vuoropuhelua 
julkisten täytäntöönpanoviranomaisten ja 
kuluttajajärjestöjen välillä, jotta ne 
voisivat käsitellä useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa toimivien yritysten 
Euroopan laajuisia rikkomuksia, kuten se 
on sitoutunut tekemään vuoden 2014 
loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 31
Robert Rochefort
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää tärkeänä direktiivin soveltamisesta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
välisen yhteistyön tehostamista; kannustaa 
tässä yhteydessä komissiota toteuttamaan 
perusteellisen selvityksen kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
soveltamisalasta, vaikuttavuudesta ja 
toimintamekanismeista, kuten se on 
sitoutunut tekemään vuoden 2014 loppuun 
mennessä;

7. pitää tärkeänä direktiivin soveltamisesta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
välisen yhteistyön tehostamista; kannustaa 
tässä yhteydessä komissiota toteuttamaan 
perusteellisen selvityksen kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
soveltamisalasta, vaikuttavuudesta ja 
toimintamekanismeista, kuten se on 
sitoutunut tekemään vuoden 2014 loppuun 
mennessä; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission äskettäin 
avaamaa julkista kuulemista kyseisen 
asetuksen tarkistamisesta;

Or. fr

Tarkistus 32
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että rajatylittävien 
rikkomusten käsite olisi sovitettava 
Euroopan laajuiseen ulottuvuuteen 
tilanteissa, joissa yksi tai useampi eri 
jäsenvaltioihin sijoittautunut ulkomainen 
yritys rikkoo kuluttajien oikeuksia 
kotimaisia vastaavissa olosuhteissa; 

Or. en

Tarkistus 33
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. pitää tervetulleena kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
tarkistamista koskevan julkisen 
kuulemisen käynnistämistä sekä sitä, että 
kuuleminen on käytettävissä kaikilla 
EU:n kielillä; kehottaa asianomaisia 
sidosryhmiä sekä kaikkia tahoja, joita 
kuluttajien oikeuksien täytäntöönpano 
sisämarkkinoilla yli kansallisten rajojen 
koskee, osallistumaan kyseiseen 
kuulemiseen;

Or. en

Tarkistus 34
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
puitteissa toteutetut tehoiskut ovat tärkeitä, 
ja kehottaa komissiota kehittämään ja 
tehostamaan niitä; kehottaa komissiota 
yhdistämään kerätyt tiedot ja luettelon 
komission ja jäsenvaltioiden tehoiskujen 
jälkeen toteuttamista toimista ja 
julkaisemaan selvityksensä;

8. korostaa, että kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
puitteissa toteutetut tehoiskut ovat tärkeitä, 
ja kehottaa komissiota kehittämään ja 
tehostamaan niitä sekä laajentamaan 
niiden soveltamisalaa; kehottaa komissiota 
yhdistämään kerätyt tiedot ja luettelon 
komission ja jäsenvaltioiden tehoiskujen 
jälkeen toteuttamista toimista ja 
julkaisemaan selvityksensä ottaen samalla 
huomioon tarpeen varmistaa joidenkin 
sellaisten arkaluonteisten tietojen 
luottamuksellisuus, joita käytetään 
jossakin oikeusmenettelyssä kansallisella 
tasolla; kehottaa komissiota raportoimaan 
parlamentille havainnoistaan ja 
ehdottamaan tarvittaessa lisätoimenpiteitä 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 35
Preslav Borissov

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää valitettavana, että vaikka 
lentoliikenteen hinnoittelusta on olemassa 
unionin säännöksiä ja kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
puitteissa toteutettiin vuonna 2007 
tehoisku, joka kohdistui lentolippuja 
myyviin internetsivustoihin, kuluttajat ovat 
edelleen lukuisten harhaanjohtavien 
menettelyjen uhreja tällä alalla;

9. pitää valitettavana, että vaikka 
lentoliikenteen hinnoittelusta on olemassa 
unionin säännöksiä ja kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
puitteissa toteutettiin vuonna 2007 
tehoisku, joka kohdistui lentolippuja 
myyviin internetsivustoihin, kuluttajat ovat 
edelleen lukuisten harhaanjohtavien 
menettelyjen, kuten esimerkiksi 
väistämättömien kulujen, kuten luotto- ja 
pankkikorttien käyttömaksujen, pois 
jättämisen hinnasta internetissä tehtävien 
varausten yhteydessä, uhreja tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 36
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että direktiivin noudattamatta 
jättämisestä asetettavat seuraamukset eivät 
saisi koskaan olla pienempiä kuin hyöty, 
joka saadaan sopimattomaksi tai 
harhaanjohtavaksi katsotusta menettelystä; 
muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
direktiivissä säädetään, että seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja
varoittavia; pyytää komissiota kokoamaan 
yhteen ja analysoimaan tietoja 
seuraamuksista, joita jäsenvaltiot ovat 
asettaneet;

10. katsoo, että direktiivin noudattamatta 
jättämisestä asetettavat seuraamukset eivät 
saisi koskaan olla pienempiä kuin hyöty, 
joka saadaan sopimattomaksi tai 
harhaanjohtavaksi katsotusta menettelystä; 
muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
direktiivissä säädetään, että seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia; pyytää komissiota kokoamaan 
yhteen ja analysoimaan tietoja 
seuraamuksista ja 
täytäntöönpanojärjestelmistä, joita 
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jäsenvaltiot ovat asettaneet, ottaen 
erityisesti huomioon 
täytäntöönpanomenettelyjen 
monimutkaisuuden ja pitkäkestoisuuden;
kehottaa komissiota toimittamaan 
parlamentille tämän analyysin tulokset;

Or. en

Tarkistus 37
Constance Le Grip

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että direktiivin noudattamatta 
jättämisestä asetettavat seuraamukset eivät 
saisi koskaan olla pienempiä kuin hyöty, 
joka saadaan sopimattomaksi tai 
harhaanjohtavaksi katsotusta menettelystä; 
muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
direktiivissä säädetään, että seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia; pyytää komissiota kokoamaan 
yhteen ja analysoimaan tietoja 
seuraamuksista, joita jäsenvaltiot ovat 
asettaneet;

10. katsoo, että direktiivin noudattamatta 
jättämisestä asetettavat seuraamukset eivät 
saisi koskaan olla pienempiä kuin hyöty, 
joka saadaan sopimattomaksi tai 
harhaanjohtavaksi katsotusta menettelystä; 
muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
direktiivissä säädetään, että seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia; pyytää komissiota kokoamaan 
yhteen ja analysoimaan tietoja 
seuraamuksista, joita jäsenvaltiot ovat 
asettaneet, ja laatimaan niistä 
kertomuksen, johon sisältyisi myös 
suosituksia;

Or. fr

Tarkistus 38
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää myönteisinä komission toimia 
jäsenvaltioiden auttamiseksi direktiivin 



PE521.835v01-00 22/36 AM\1007488FI.doc

FI

saattamisessa osaksi niiden kansallista 
lainsäädäntöä sekä direktiivin 
soveltamisessa;

Or. fr

Tarkistus 39
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio on perustanut tietokannan 
sopimattomista kaupallisista menettelyistä; 
pitää valitettavana, että tietokanta on 
käytettävissä vain englanninkielisenä; 
pyytää komissiota lisäämään asteittain 
niiden kielten määrää, joilla tietokanta on 
käytettävissä, ja parantamaan sen 
näkyvyyttä etenkin talouden toimijoiden 
keskuudessa;

11. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio on perustanut tietokannan 
sopimattomista kaupallisista menettelyistä; 
pitää valitettavana, että tietokanta on 
käytettävissä vain englanninkielisenä; 
pyytää komissiota lisäämään asteittain 
niiden kielten määrää, joilla tietokanta on 
käytettävissä, ja parantamaan sen 
näkyvyyttä etenkin talouden toimijoiden 
keskuudessa; kehottaa komissiota 
harkitsemaan myös lisävälineitä pk-
yritysten tietoisuuden lisäämiseksi 
sopimattomista kaupallisista 
menettelyistä;

Or. en

Tarkistus 40
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa niiden ohjeiden merkitystä, 
jotka komissio on laatinut direktiivin 
soveltamisesta; pitää myönteisenä 
komission aikomusta tarkistaa ohjeita 
vuoteen 2014 mennessä;

12. korostaa niiden ohjeiden merkitystä, 
jotka komissio on laatinut direktiivin 
soveltamisesta; kehottaa komissiota 
laatimaan arvioinnin siitä, miten 
kansalliset viranomaiset ja sidosryhmät 
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ovat noudattaneet soveltamisohjeita, jotta 
komissio voi arvioida soveltamisohjeiden 
hyödyllisyyttä direktiivin täytäntöönpanon 
kannalta, sekä näkökohdista, joita on 
tarpeen parantaa;

Or. en

Tarkistus 41
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa niiden ohjeiden merkitystä, 
jotka komissio on laatinut direktiivin 
soveltamisesta; pitää myönteisenä 
komission aikomusta tarkistaa ohjeita 
vuoteen 2014 mennessä;

12. korostaa niiden ohjeiden merkitystä, 
jotka komissio on laatinut direktiivin 
soveltamisesta; pitää myönteisenä 
komission aikomusta tarkistaa ohjeita 
vuoteen 2014 mennessä; kehottaa 
komissiota laatimaan kyseisen asiakirjan 
avoimuutta noudattaen ja konsultoiden 
asianosaisia laajalti prosessin eri 
vaiheissa;

Or. fr

Tarkistus 42
Philippe Juvin, Preslav Borissov, Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa niiden ohjeiden merkitystä, 
jotka komissio on laatinut direktiivin 
soveltamisesta; pitää myönteisenä 
komission aikomusta tarkistaa ohjeita 
vuoteen 2014 mennessä;

12. korostaa niiden ohjeiden merkitystä, 
jotka komissio on laatinut direktiivin 
soveltamisesta; pitää myönteisenä 
komission aikomusta tarkistaa ohjeita 
vuoteen 2014 mennessä; kehottaa 
komissiota jatkamaan säännöllisesti 
tämän asiakirjan päivittämistä ja 
selkiyttämistä tulevaisuudessa; kehottaa 
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jäsenvaltioita ottamaan soveltamisohjeet 
mahdollisimman pitkälti huomioon;

Or. en

Tarkistus 43
Preslav Borissov

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. toteaa, että jäsenvaltioiden välinen 
yhteistyö täytäntöönpanossa ja 
hallinnollisissa asioissa sekä hyvien 
käytäntöjen vaihto ovat tärkeitä ja pitää 
komission tällä alalla ilmoittamia 
toimenpiteitä myönteisinä; katsoo, että 
säännöllisten teemakohtaisten 
seminaarien ja kurssien tarjoaminen 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
sekä täytäntöönpanoa koskevien 
indikaattoreiden kehittäminen olisivat 
hyödyllisiä keinoja tarjota ohjausta 
täytäntöönpanossa varsinkin sellaisissa 
tapauksissa, joissa direktiivi käy yksiin 
alakohtaisen lainsäädännön kanssa;

Or. en

Tarkistus 44
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
12 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

pitää tarpeellisena sitä, että kansalliset 
viranomaiset vaihtaisivat parhaita 
käytäntöjä direktiivin soveltamisohjeiden 
noudattamisesta;
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Or. en

Tarkistus 45
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. muistuttaa, että Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
bonukset, jotka eivät sisälly liitteen I 
mustaan listaan, voidaan kieltää vain 
tapauskohtaisesti, ottaen huomioon 
direktiivin 2005/29/EY yleiset periaatteet; 
korostaa, että oikeusvarmuuden vuoksi 
sekä korkeatasoisen kuluttajansuojan 
varmistamiseksi komission olisi 
täsmennettävä ainakin direktiivin 
soveltamisohjeiden tarkistamisen 
yhteydessä tai, jos se katsoo sen 
tarpeelliseksi, myynninedistämistä 
koskevan uuden lainsäädäntövälineen 
muodossa, missä tapauksessa tarkalleen 
ottaen bonukset olisi katsottava 
laittomiksi;

Or. fr

Tarkistus 46
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. korostaa, että valheellisten 
ympäristöväitteiden käyttö on yhdenlainen 
sopimaton menettely, joka yleistyy; 
kehottaa komissiota syventämään 
soveltamisohjeiden näitä asioita koskevaa 
osaa, jotta talouden toimijat saisivat 
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täsmällisempiä ohjeita direktiivin 
soveltamisesta; kehottaa komissiota myös 
pohtimaan, mitä aloitteita se voisi tehdä 
kuluttajien suojelemiseksi paremmin 
tällaisilta käytännöiltä;

Or. fr

Tarkistus 47
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
12 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään yritysten tietoisuutta 
kuluttajien oikeuksista, jotta talouden 
toimijat kunnioittaisivat niitä paremmin;

Or. fr

Tarkistus 48
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
12 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 d. muistuttaa, että monet kuluttajat 
epäröivät pyytää korvausta, kun kyseessä 
on heidän mielestään pieni summa; 
korostaa tarvetta valistaa kuluttajia 
paremmin tuesta, jota sekä 
kuluttajajärjestöt että Euroopan 
kuluttajakeskusten verkosto voivat tarjota 
heille;

Or. fr
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Tarkistus 49
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että kuluttajilla on oltava 
mahdollisuus käyttää tehokkaita, nopeita ja 
kohtuuhintaisia muutoksenhakukeinoja; 
pyytää tässä yhteydessä jäsenvaltioita 
panemaan täysimääräisesti täytäntöön 
vaihtoehtoisia ja tuomioistuinten 
ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä 
koskevan direktiivin verkkokauppaan 
liittyvissä riita-asioissa;

13. korostaa, että kuluttajilla on oltava 
mahdollisuus käyttää tehokkaita, nopeita ja 
kohtuuhintaisia muutoksenhakukeinoja; 
katsoo, että seuraamusten lisäksi myös 
tehokkaat muutoksenhakukeinot 
direktiivin rikkomisesta aiheutuvissa 
kuluttajariidoissa ovat välttämättömiä 
kuluttajien sisämarkkinoita kohtaan 
tunteman luottamuksen parantamiseksi; 
korostaa, ettei sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä koskevaan direktiiviin sisälly 
muutoksenhakukeinoja kuluttajille 
sellaisten tapausten varalta, joissa 
sopimuksia on tehty direktiivin sääntöjen 
vastaisesti; pyytää tässä yhteydessä 
jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön vaihtoehtoisia ja 
tuomioistuinten ulkopuolisia 
riitojenratkaisumenettelyjä koskevan 
direktiivin verkkokauppaan liittyvissä riita-
asioissa;

Or. en

Tarkistus 50
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että kollektiiviset 
oikeussuojakeinot ovat kuluttajien kannalta 
hyödyllisiä; kehottaa komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla 
perustettaisiin rajatylittävissä tapauksissa 
sovellettava unionin laajuinen yhtenäinen 

14. muistuttaa, että kollektiiviset 
oikeussuojakeinot ovat kuluttajien kannalta 
hyödyllisiä; kehottaa komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla 
perustettaisiin rajatylittävissä tapauksissa 
sovellettava unionin laajuinen yhtenäinen 
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kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
mekanismi kuluttajansuoja-asioissa; 
korostaa, että kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja koskevassa unionin 
lähestymistavassa on keskityttävä 
ensisijaisesti kollektiivisiin kanteisiin, joita 
saavat esittää kansallisella tasolla 
asianmukaisesti tunnustetut tahot, ja sen on 
perustuttava vapaaehtoiseen 
osallistumiseen (”opt-in”);

kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
mekanismi kuluttajansuoja-asioissa; 
korostaa, että kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja koskevassa unionin 
lähestymistavassa ei pidä antaa 
minkäänlaisia taloudellisia kannustimia 
perusteettomiin ryhmäkanteisiin ja että 
niiden on sisällettävä asianmukaisia 
turvamekanismeja perusteettomien 
kanteiden välttämiseksi; korostaa, että 
tällaisessa lähestymistavassa on 
keskityttävä ensisijaisesti kollektiivisiin 
kanteisiin, joita saavat esittää kansallisella 
tasolla asianmukaisesti tunnustetut tahot, ja 
sen on perustuttava vapaaehtoiseen 
osallistumiseen (”opt-in”), uhrien 
selkeään tunnistamiseen sekä ”häviäjä 
maksaa” -periaatteeseen (jossa hävinnyt 
osapuoli maksaa oikeudenkäyntikulut ja 
jolla estetään useiden perusteettomien 
kanteiden nostaminen);

Or. en

Tarkistus 51
Preslav Borissov

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että kollektiiviset 
oikeussuojakeinot ovat kuluttajien kannalta 
hyödyllisiä; kehottaa komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla 
perustettaisiin rajatylittävissä tapauksissa 
sovellettava unionin laajuinen yhtenäinen 
kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
mekanismi kuluttajansuoja-asioissa; 
korostaa, että kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja koskevassa unionin 
lähestymistavassa on keskityttävä 
ensisijaisesti kollektiivisiin kanteisiin, 
joita saavat esittää kansallisella tasolla 
asianmukaisesti tunnustetut tahot, ja sen 

14. muistuttaa, että kollektiiviset 
oikeussuojakeinot ovat kuluttajien kannalta 
hyödyllisiä, ja pitää myönteisenä 
komission tiedonantoa kyseisestä asiasta;
katsoo, että kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja koskevilla 
horisontaalisilla puitteilla vältettäisiin 
riski EU:n koordinoimattomista 
alakohtaisista aloitteista; kehottaa 
noudattamaan komission suosituksia 
sellaisten horisontaalisten yhteisten 
periaatteiden käyttöönottamisesta, joiden 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa auttaisi 
arvioimaan, tarvitaanko asiassa enempiä 
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on perustuttava vapaaehtoiseen 
osallistumiseen (”opt-in”);

lainsäädäntötoimia;

Or. en

Tarkistus 52
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että kollektiiviset 
oikeussuojakeinot ovat kuluttajien 
kannalta hyödyllisiä; kehottaa komissiota 
tekemään lainsäädäntöehdotuksen, jolla 
perustettaisiin rajatylittävissä tapauksissa 
sovellettava unionin laajuinen yhtenäinen 
kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
mekanismi kuluttajansuoja-asioissa; 
korostaa, että kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja koskevassa unionin 
lähestymistavassa on keskityttävä 
ensisijaisesti kollektiivisiin kanteisiin, 
joita saavat esittää kansallisella tasolla 
asianmukaisesti tunnustetut tahot, ja sen 
on perustuttava vapaaehtoiseen 
osallistumiseen (”opt-in”);

14. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan 
kollektiivisia oikeussuojakeinoja
koskevassa asiassa kansallista 
lainsäädäntöä komission äskettäin 
julkaiseman suosituksen C(2013)3539 
sekä tiedonannon COM(2013)401 
mukaisesti; korostaa, että perusteettomien 
kanteiden välttämiseksi ja kuten 
suosituksessa ja tiedonannossa esitetään, 
vain ammattimaisten tahojen olisi voitava 
käynnistää kollektiivisia oikeustoimia;

Or. de

Tarkistus 53
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että kollektiiviset 
oikeussuojakeinot ovat kuluttajien 
kannalta hyödyllisiä; kehottaa komissiota 
tekemään lainsäädäntöehdotuksen, jolla 

14. muistuttaa mahdollisista hyödyistä, 
joita kollektiiviset oikeussuojakeinot voivat 
tuoda kuluttajille, jos tällaiset mekanismit 
ovat erittäin huolellisesti laadittuja;
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perustettaisiin rajatylittävissä tapauksissa 
sovellettava unionin laajuinen yhtenäinen 
kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
mekanismi kuluttajansuoja-asioissa; 
korostaa, että kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja koskevassa unionin 
lähestymistavassa on keskityttävä 
ensisijaisesti kollektiivisiin kanteisiin, joita 
saavat esittää kansallisella tasolla 
asianmukaisesti tunnustetut tahot, ja sen on 
perustuttava vapaaehtoiseen 
osallistumiseen (”opt-in”);

korostaa, että kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja koskevassa unionin 
lähestymistavassa olisi selvitettävä 
perinpohjaisesti, miten voitaisiin kehittää 
tiettyjä aloja koskevia sääntöjä sellaisten 
tapausten käsittelemiseksi, joissa 
vaihtoehtoisissa 
riitojenratkaisumenettelyissä on 
epäonnistuttu, ja korostaa, että 
säännöissä on joka tapauksessa
keskityttävä ensisijaisesti kollektiivisiin
kanteisiin, joita saavat esittää kansallisella 
tasolla asianmukaisesti tunnustetut tahot, ja 
niiden on perustuttava vapaaehtoiseen 
osallistumiseen (”opt-in”);

Or. en

Tarkistus 54
Preslav Borissov

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa kuluttajajärjestöjen 
merkitystä tietoisuuden edistämisessä 
nykyisistä sopimattomista kaupallisista 
menettelyistä ennaltaehkäisevänä 
toimintana sekä niiden roolia 
sopimattomien kaupallisten menettelyjen 
uhrien auttamisessa, minkä ansiosta 
kuluttajat voivat käyttää oikeuksiaan 
täysimääräisesti; kehottaa 
kuluttajajärjestöjä toteuttamaan 
keskenään koordinoituja toimia 
kansallisella ja EU:n tasolla sekä 
kansallisten viranomaisten ja komission 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 55
Preslav Borissov

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. pitää myönteisenä sitä, että siitä 
lähtien, kun direktiivi saatettiin osaksi 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, 
rajatylittävät hankinnat ovat lisääntyneet; 
muistuttaa kuitenkin, että komission ja 
kansallisten viranomaisten välinen 
tehostettu yhteistyö ja koordinointi ovat 
olennaisen tärkeitä toisiaan lähellä 
olevien käytäntöjen edistämiseksi 
täytäntöönpanossa sekä nopean ja 
tehokkaan reagoinnin 
mahdollistamiseksi; tähdentää, että on 
tarpeen kiinnittää erityistä huomiota 
verkossa tehtävien rajatylittävien 
hankintojen käsittelyyn erityisesti silloin, 
kun hintavertailusivustot eivät ilmoita 
selkeästi sivustoa hallinnoivan 
elinkeinonharjoittajan henkilöllisyyttä;

Or. en

Tarkistus 56
Preslav Borissov

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. pahoittelee sitä, että nykyisistä 
oikeudellisista puitteista huolimatta 
ympäristöväitteitä, kuten 
”ympäristöystävällinen”, ”biologisesti 
hajoava”, ”kestävä ”ja ”luonnollinen”, ei 
vieläkään käytetä vastuullisesti, että ne 
ovat usein hyvin yleisluonteisia ja 
huonosti määriteltyjä ja että niiden 
todenmukaisuutta on vaikeaa tarkistaa; 
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kehottaa komissiota arvioimaan, miten 
nykyisten tieteellisten normien 
kehittyminen pidemmälle voi edistää 
ympäristöväittämien todennettavuutta;

Or. en

Tarkistus 57
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että direktiivin 
täytäntöönpanoa olisi tehostettava 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien, kuten vanhusten ja 
lasten/teini-ikäisten nuorten tapauksessa, 
sekä muiden sellaisten kansalaisryhmien 
tapauksessa, jotka ovat muita 
heikommassa asemassa;

Or. en

Tarkistus 58
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota käsittelemään 
viipymättä ne vaatimukset ja pyynnöt, 
joita se ei käsitellyt 
seurantavastauksessaan parlamentin 
mainonnan vaikutuksesta kuluttajien 
käyttäytymiseen vuonna 2010 antamaan 
päätöslauselmaan, ottaen erityisesti 
huomioon seuraavat seikat:
– 5 kohta, jossa parlamentti muistutti, että 
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja 
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kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin soveltamisala rajoittuu 
yritysten ja kuluttajien välisiin suhteisiin, 
kun taas harhaanjohtavasta ja 
vertailevasta mainonnasta annettu 
direktiivi käsittelee yritysten välisiä 
suhteita, jossa parlamentti korosti, että 
tietyt yhteisöt, kuten kansalaisjärjestöt tai 
eturyhmät, eivät kuulu kummankaan 
direktiivin soveltamisalaan ja jossa 
parlamentti kehotti komissiota 
suorittamaan harhaanjohtavien 
mainontakäytäntöjen vaikutuksista 
erillisen arvioinnin, jossa käsitellään 
ryhmiä, jotka eivät vaikuta kuuluvan 
kummankaan direktiivin piiriin;
– 8 kohta, jossa parlamentti pyysi 
komissiota laatimaan analyysin 
kansallisten kuluttajaviranomaisten 
velvoitteista ja valvontatehtävistä ja 
jakamaan hyviä käytäntöjä, jotta niiden 
työtä voitaisiin tehostaa;
– 12 kohta, jossa parlamentti kehotti 
komissiota arvioimaan viestimiin ja 
uusiin tieto- ja viestintätekniikoihin 
liittyvien kansallisten käytännesääntöjen 
täytäntöönpanoa;
– 17 kohta, joka koskee ongelmia, jotka 
liittyvät internetissä esiintyvään 
piilomainontaan, joka ei kuulu 
sopimattomista kaupallisista menettelyistä 
annetun direktiivin soveltamisalaan, ja 
jossa parlamentti kehotti komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sopimattomista kaupallisista menettelyistä 
annettu direktiivi pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön niiltä osin, 
jotka koskevat viestejä tai kommentteja, 
jotka vaikuttavat tulevan kuluttajilta 
itseltään, vaikka todellisuudessa kyse on 
mainoksista tai kaupallisista viesteistä;
– 25 kohta, jossa parlamentti pyysi 
komissiota tarkastelemaan erilaisia 
lainsäädännöllisiä ja muita keinoja sekä 
tutkimaan teknisiä mahdollisuuksia 
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varmistaa, että unionissa pannaan 
tehokkaasti täytäntöön seuraavat toimet: 
teetetään perusteellinen tutkimus uusista 
Internetissä ja kannettavissa laitteissa 
käytettävistä mainontakäytännöistä, 
raportoidaan tutkimuksen tuloksista 
parlamentille, vaaditaan ensi tilassa, että 
sähköpostitse lähetetyissä mainoksissa on 
aina oltava linkki, jonka avulla voi 
kieltäytyä vastaanottamasta lisää 
mainoksia, varmistetaan ensi tilassa 
sellaisen tekniikan käyttö, jolla on 
mahdollista erottaa muista evästeistä 
mainontaan tarkoitetut evästeet, joiden 
käyttöön vaaditaan etukäteen annettu 
vapaaehtoinen ja nimenomainen 
suostumus, varmistetaan, että suurelle 
yleisölle myytävissä 
tietokonejärjestelmissä ja sosiaalisissa 
verkostoissa käytetään järjestelmällisesti 
tietosuojaa koskevien tiukimpien 
määräysten mukaisia vakioasetuksia 
(sisäänrakennettu yksityisyyden suoja), ja 
kehitetään European Privacy Seal -
hankkeen mallin mukainen Internet-
sivujen merkintään tarkoitettu yhteisön 
järjestelmä, jonka avulla ilmoitetaan, 
kuinka hyvin tiedot on suojattu tietyllä 
sivustolla;
– 26 kohta, jossa parlamentti kehotti 
komissiota teettämään vuoteen 2012 
mennessä yksityiskohtaisen tutkimuksen 
harhaanjohtavan ja aggressiivisen 
mainonnan vaikutuksista haavoittuviin 
kuluttajaryhmiin, erityisesti lapsiin ja 
nuoriin;
– 27 kohta, jossa parlamentti kehotti 
komissiota toteuttamaan ensisijaisena 
hankkeena perusteellisen tutkimuksen 
mainonnan tarkoista sosio-psykologisista 
vaikutuksista ottaen huomioon uudet, 
pidemmälle kehitetyt tekniikat, joita 
ollaan ottamassa käyttöön;
– 34 kohta, jossa parlamentti vaati 
komissiota edistämään jäsenvaltioissa 
vertailevaa tutkimusta ja dokumentointia 
siitä, miten nainen esitetään mainonnassa 
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ja markkinoinnissa, jotta voidaan 
määrittää tehokkaan ja 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavan 
mainonnan hyvät käytännöt;
– 40 kohta, jossa parlamentti kehotti 
komissiota laatimaan yhteiset suuntaviivat 
pk-yrityksille niiden mainontaan liittyvistä 
oikeudellisista velvoitteista;

Or. en

Tarkistus 59
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. katsoo, että kun sopimattomia 
kaupallisia menettelyjä koskevaa 
direktiiviä tarkistetaan tulevaisuudessa, 
siihen olisi lisättävä säännöksiä, joilla 
vanhuksia suojeltaisiin tietyiltä 
aggressiivisilta menettelyiltä;

Or. en

Tarkistus 60
Olga Sehnalová

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. kehottaa komissiota koordinoimaan 
jäsenvaltioiden kanssa tutkimuksen 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa harjoitettavasta 
kulutustavaroiden myynnistä, sillä 
jäsenvaltioiden mukaan aggressiivisia 
menettelyjä esiintyy pääasiassa 
kotimyynnissä tai muualla kuin 
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elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
harjoitettavassa myynnissä;

Or. en


