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Tarkistus 213
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite 

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 
artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti 
sen 114 artiklan,

Or.fr

Tarkistus 214
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 viite 

Komission teksti Tarkistus

noudattavat perustamissopimuksen 251 
artiklassa määrättyä menettelyä,

noudattavat tavallista 
lainsäätämisjärjestystä,

Or.fr

Tarkistus 215
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Näitä direktiivejä on saatujen 
kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen 
sovellettavien sääntöjen 
yksinkertaistamiseksi, 
epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja 
säännöksissä havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun 
perusteella on asianmukaista korvata 
mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä 
direktiivillä. Siksi tässä direktiivissä olisi 
vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat 
säännöt ja luovuttava aikaisempien 
direktiivien mukaisesta vähimmäistason 

(2) Näitä direktiivejä on saatujen 
kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen 
sovellettavien sääntöjen 
yksinkertaistamiseksi, 
epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja 
säännöksissä havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun 
perusteella on asianmukaista korvata 
mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä 
direktiivillä.
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yhdenmukaistamisesta, jonka nojalla 
jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pitää 
voimassa tai antaa direktiivejä tiukempia 
kansallisia säännöksiä.

Or.fr

Tarkistus 216
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Näitä direktiivejä on saatujen 
kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen 
sovellettavien sääntöjen 
yksinkertaistamiseksi, 
epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja 
säännöksissä havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun 
perusteella on asianmukaista korvata 
mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä 
direktiivillä. Siksi tässä direktiivissä olisi 
vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat 
säännöt ja luovuttava aikaisempien 
direktiivien mukaisesta vähimmäistason 
yhdenmukaistamisesta, jonka nojalla 
jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pitää 
voimassa tai antaa direktiivejä tiukempia 
kansallisia säännöksiä.

(2) Näitä direktiivejä on saatujen 
kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen 
sovellettavien sääntöjen 
yksinkertaistamiseksi, 
epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja 
säännöksissä havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun 
perusteella on asianmukaista korvata 
mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä 
direktiivillä. Siksi tässä direktiivissä olisi 
vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat 
säännöt ja samalla annettava jäsenvaltioille
mahdollisuus pitää voimassa tai antaa 
direktiivejä tiukempia kansallisia säännöksiä
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi.

Or.en

Tarkistus 217
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Näitä direktiivejä on saatujen 
kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen 
sovellettavien sääntöjen 
yksinkertaistamiseksi, 
epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja 

(2) Näitä direktiivejä on saatujen 
kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen 
sovellettavien sääntöjen 
yksinkertaistamiseksi, 
epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi ja 
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säännöksissä havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun 
perusteella on asianmukaista korvata 
mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä 
direktiivillä. Siksi tässä direktiivissä olisi 
vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat 
säännöt ja luovuttava aikaisempien 
direktiivien mukaisesta vähimmäistason 
yhdenmukaistamisesta, jonka nojalla 
jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pitää 
voimassa tai antaa direktiivejä tiukempia 
kansallisia säännöksiä.

säännöksissä havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun 
perusteella on asianmukaista korvata 
mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä 
direktiivillä. Siksi tässä direktiivissä olisi 
vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat 
säännöt ja samalla annettava jäsenvaltioille
mahdollisuus pitää voimassa tai antaa 
direktiivejä tiukempia kansallisia säännöksiä
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi.

Or.en

Tarkistus 218
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Perustamissopimuksen 153 artiklan 1 
kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa
määrätään, että yhteisö myötävaikuttaa 
kuluttajansuojan korkean tason 
toteuttamiseen toimenpiteillä, jotka se 
toteuttaa perustamissopimuksen 95 artiklan
nojalla.

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 169 artiklan 1 kohdassa ja 
2 kohdan a alakohdassa määrätään, että 
unioni myötävaikuttaa kuluttajansuojan 
korkean tason toteuttamiseen toimenpiteillä, 
jotka se toteuttaa perussopimuksen 114 
artiklan nojalla.

Or.fr

Tarkistus 219
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Direktiiviä ei sovelleta palveluihin, 
jotka sisältyvät ehdotukseen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
rajatylittävässä terveydenhuollossa 
sovellettavista potilaiden oikeuksista 
(KOM(2008)0414 lopullinen).
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Or.de

Perustelu

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche Leistungen, 
die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre Hingabe, 
Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen. Der Richtlinienvorschlag des Europäischen 
Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere Situation ab. Nach diesem 
Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und effiziente grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung geschaffen werden. Die Rechte de Versicherten werden in dieser 
Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten und Anlaufstellen für Versicherte eingeführt 
und die Inanspruchnahme grenzüberschreitender Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf 
somit keiner weiteren Regelung von Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 220
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Perustamissopimuksen 14 artiklan 2 
kohdan mukaisesti sisämarkkinat käsittävät 
alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla 
taataan tavaroiden ja palvelujen vapaa 
liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus. 
Kuluttajansuojaa koskevan säännöstön 
tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistaminen 
on välttämätöntä, jotta saataisiin aikaan 
todelliset kuluttajan sisämarkkinat, joilla 
vallitsee asianmukainen tasapaino 
kuluttajansuojan korkean tason ja yritysten 
kilpailukyvyn välillä, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että toissijaisuusperiaatetta 
kunnioitetaan.

(4) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 26 artiklan mukaisesti 
sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole 
sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden ja 
palvelujen vapaa liikkuvuus sekä 
sijoittautumisvapaus. Kuluttajansuojaa 
koskevan säännöstön tiettyjen näkökohtien 
yhdenmukaistaminen on välttämätöntä, jotta 
saataisiin aikaan todelliset kuluttajan 
sisämarkkinat, joilla vallitsee asianmukainen 
tasapaino kuluttajansuojan korkean tason ja 
yritysten kilpailukyvyn välillä, ja jotta 
voitaisiin varmistaa, että 
toissijaisuusperiaatetta kunnioitetaan.

Or.fr
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Tarkistus 221
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Perustamissopimuksen 14 artiklan 2 
kohdan mukaisesti sisämarkkinat käsittävät 
alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla 
taataan tavaroiden ja palvelujen vapaa 
liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus.
Kuluttajansuojaa koskevan säännöstön 
tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistaminen 
on välttämätöntä, jotta saataisiin aikaan 
todelliset kuluttajan sisämarkkinat, joilla 
vallitsee asianmukainen tasapaino 
kuluttajansuojan korkean tason ja yritysten 
kilpailukyvyn välillä, ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että toissijaisuusperiaatetta 
kunnioitetaan.

(4) Perustamissopimuksen 14 artiklan 2 
kohdan mukaisesti sisämarkkinat käsittävät 
alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla 
taataan tavaroiden ja palvelujen vapaa 
liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus.

Or.en

Tarkistus 222
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta voidaan varmistaa 
kuluttajansuojan korkea taso ja näin lisätä 
kuluttajien luottamusta ja heidän 
toimintaansa sisämarkkinoilla, tällä 
direktiivillä säädetään vähimmäistason 
yhdenmukaistamisesta, lukuun ottamatta 
täysin yhdenmukaistetuiksi määriteltyjä 
säännöksiä.

Or.en

Perustelu

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law. Full 
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harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the abrogation 
of previously existing higher levels of consumer protection currently provided for by some 
Member States. Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from the principle 
of minimum harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 223
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Kuluttajat eivät vielä käytä 
täysimääräisesti hyväkseen rajojen yli 
tapahtuvaa etämyyntiä, vaikka tämän 
mahdollisuuden pitäisi olla yksi keskeisistä 
sisämarkkinoiden mukanaan tuomista 
eduista. Etämyynti jäsenvaltioiden sisällä 
on viime vuosina kasvanut nopeasti, mutta 
valtiosta toiseen tapahtuvan etämyynnin 
kasvu on siihen verrattuna ollut hidasta. 
Epäsuhta on erityisen merkittävä 
internetmyynnissä, jonka kasvupotentiaali 
on suuri. Muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
neuvoteltujen sopimusten tekemistä 
rajoittavat monet tekijät, kuten eri 
jäsenvaltioiden kuluttajansuojasääntöjen 
erot. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tapahtuva kaupankäynti 
jäsenvaltioiden sisällä on lisääntynyt viime 
vuosina merkittävästi varsinkin 
palvelualalla (esim. julkiset palvelut), mutta 
niiden kuluttajien määrä, jotka käyttävät 
tätä mahdollisuutta hankintoihin muista 
maista on pysynyt vaatimattomana. 
Liiketoimintamahdollisuudet ovat 
lisääntyneet monissa jäsenvaltioissa, ja 
pienet ja keskisuuret yritykset (sekä 
yksityiset ammatinharjoittajat) ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tapahtuvaa myyntiä harjoittavien yritysten 
edustajat lienevät varsinkin raja-alueilla 
entistä halukkaampia etsimään 

Poistetaan.
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kaupankäyntimahdollisuuksia muista 
jäsenvaltioista. Siksi kuluttajille annettavia 
tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevien 
säännösten täysi yhdenmukaistaminen 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävien sopimusten osalta parantaa 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisten sisämarkkinoiden toimivuutta.

Or.en

Tarkistus 224
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Kuluttajat eivät vielä käytä 
täysimääräisesti hyväkseen rajojen yli 
tapahtuvaa etämyyntiä, vaikka tämän 
mahdollisuuden pitäisi olla yksi keskeisistä 
sisämarkkinoiden mukanaan tuomista 
eduista. Etämyynti jäsenvaltioiden sisällä on 
viime vuosina kasvanut nopeasti, mutta 
valtiosta toiseen tapahtuvan etämyynnin 
kasvu on siihen verrattuna ollut hidasta. 
Epäsuhta on erityisen merkittävä 
internetmyynnissä, jonka kasvupotentiaali on 
suuri. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa neuvoteltujen sopimusten 
tekemistä rajoittavat monet tekijät, kuten eri 
jäsenvaltioiden kuluttajansuojasääntöjen 
erot. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tapahtuva kaupankäynti 
jäsenvaltioiden sisällä on lisääntynyt viime 
vuosina merkittävästi varsinkin palvelualalla
(esim. julkiset palvelut), mutta niiden 
kuluttajien määrä, jotka käyttävät tätä 
mahdollisuutta hankintoihin muista maista 
on pysynyt vaatimattomana. 
Liiketoimintamahdollisuudet ovat 
lisääntyneet monissa jäsenvaltioissa, ja 
pienet ja keskisuuret yritykset (sekä 
yksityiset ammatinharjoittajat) ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tapahtuvaa myyntiä harjoittavien yritysten 

(5) Rajojen yli tapahtuvaa etämyyntiä ei 
vielä käytetä täysimääräisesti hyväksi, 
vaikka tämän mahdollisuuden pitäisi olla 
yksi keskeisistä sisämarkkinoiden mukanaan 
tuomista eduista. Etämyynti jäsenvaltioiden 
sisällä on viime vuosina kasvanut nopeasti, 
mutta valtiosta toiseen tapahtuvan 
etämyynnin kasvu on siihen verrattuna ollut 
hidasta. Epäsuhta on erityisen merkittävä 
internetmyynnissä, jonka kasvupotentiaali on 
suuri. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa neuvoteltujen sopimusten 
tekemistä rajoittavat monet tekijät, kuten eri 
jäsenvaltioiden kuluttajansuojasääntöjen 
erot. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tapahtuva kaupankäynti 
jäsenvaltioiden sisällä on lisääntynyt viime 
vuosina merkittävästi varsinkin palvelualalla
(esim. julkiset palvelut), mutta niiden 
kuluttajien määrä, jotka käyttävät tätä 
mahdollisuutta hankintoihin muista maista 
on pysynyt vaatimattomana. 
Liiketoimintamahdollisuudet ovat 
lisääntyneet monissa jäsenvaltioissa, ja 
pienet ja keskisuuret yritykset (sekä 
yksityiset ammatinharjoittajat) ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tapahtuvaa myyntiä harjoittavien yritysten 
edustajat lienevät varsinkin raja-alueilla 
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edustajat lienevät varsinkin raja-alueilla 
entistä halukkaampia etsimään 
kaupankäyntimahdollisuuksia muista 
jäsenvaltioista. Siksi kuluttajille annettavia 
tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevien 
säännösten täysi yhdenmukaistaminen 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien 
sopimusten osalta parantaa 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten 
sisämarkkinoiden toimivuutta.

entistä halukkaampia etsimään 
kaupankäyntimahdollisuuksia muista 
jäsenvaltioista. Siksi kuluttajille annettavia 
tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevien
tiettyjen säännösten täysi 
yhdenmukaistaminen etäsopimusten ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta
edistää kuluttajansuojan korkeaa tasoa ja
parantaa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisten sisämarkkinoiden toimivuutta.

Or.fr

Tarkistus 225
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Kuluttajasopimuksia koskevissa 
jäsenvaltioiden laeissa on tuntuvia eroja, 
jotka voivat aiheuttaa merkittäviä kilpailun 
vääristymiä ja haitata sisämarkkinoiden 
kitkatonta toimintaa. Voimassa olevassa 
yhteisön lainsäädännössä, joka koskee 
etäsopimuksina ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä 
kuluttajasopimuksia, kulutustavaroita ja 
takuita sekä kohtuuttomia sopimusehtoja, 
vahvistetaan vähimmäisvaatimukset 
lainsäädännön yhdenmukaistamiselle ja 
jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
toimenpiteitä kuluttajasuojan korkeamman 
tason varmistamiseksi alueellaan. Lisäksi 
monien kysymysten sääntely eri 
direktiiveissä on epäjohdonmukaista, tai 
kysymyksiä on jätetty avoimiksi. Näitä 
kysymyksiä on eri jäsenvaltioissa ratkaistu 
eri tavoin. Tämän seurauksena kansalliset 
säännökset, joilla kuluttajasopimuksiin 
liittyvät direktiivit pannan täytäntöön, 
eroavat toisistaan merkittävästi.

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 226
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Kuluttajasopimuksia koskevissa 
jäsenvaltioiden laeissa on tuntuvia eroja, 
jotka voivat aiheuttaa merkittäviä kilpailun 
vääristymiä ja haitata sisämarkkinoiden 
kitkatonta toimintaa. Voimassa olevassa 
yhteisön lainsäädännössä, joka koskee 
etäsopimuksina ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä 
kuluttajasopimuksia, kulutustavaroita ja 
takuita sekä kohtuuttomia sopimusehtoja, 
vahvistetaan vähimmäisvaatimukset 
lainsäädännön yhdenmukaistamiselle ja 
jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
toimenpiteitä kuluttajasuojan korkeamman 
tason varmistamiseksi alueellaan. Lisäksi 
monien kysymysten sääntely eri 
direktiiveissä on epäjohdonmukaista, tai 
kysymyksiä on jätetty avoimiksi. Näitä 
kysymyksiä on eri jäsenvaltioissa ratkaistu 
eri tavoin. Tämän seurauksena kansalliset 
säännökset, joilla kuluttajasopimuksiin 
liittyvät direktiivit pannan täytäntöön, 
eroavat toisistaan merkittävästi.

Poistetaan.

Or.fr

Tarkistus 227
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Kuluttajasopimuksia koskevissa 
jäsenvaltioiden laeissa on tuntuvia eroja, 
jotka voivat aiheuttaa merkittäviä kilpailun 
vääristymiä ja haitata sisämarkkinoiden 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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kitkatonta toimintaa. Voimassa olevassa 
yhteisön lainsäädännössä, joka koskee 
etäsopimuksina ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä 
kuluttajasopimuksia, kulutustavaroita ja 
takuita sekä kohtuuttomia sopimusehtoja, 
vahvistetaan vähimmäisvaatimukset 
lainsäädännön yhdenmukaistamiselle ja 
jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
toimenpiteitä kuluttajasuojan korkeamman 
tason varmistamiseksi alueellaan. Lisäksi 
monien kysymysten sääntely eri 
direktiiveissä on epäjohdonmukaista, tai 
kysymyksiä on jätetty avoimiksi. Näitä 
kysymyksiä on eri jäsenvaltioissa ratkaistu 
eri tavoin. Tämän seurauksena kansalliset 
säännökset, joilla kuluttajasopimuksiin 
liittyvät direktiivit pannan täytäntöön, 
eroavat toisistaan merkittävästi.

Or.de

Tarkistus 228
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Nämä erot aiheuttavat sisämarkkinoilla 
merkittäviä esteitä, jotka vaikuttavat niin 
yrityksiin kuin kuluttajiinkin. Erilaisten 
vaatimusten noudattaminen aiheuttaa 
lisäkustannuksia yrityksille, jotka haluavat 
myydä tavaroita tai tarjota palveluja rajojen 
yli. Hajanaisuus ei myöskään ole omiaan 
lisäämään kuluttajien luottamusta 
kaupantekoon sisämarkkinoilla. Kuluttajien 
luottamusta heikentää vielä se, että 
kuluttajansuojan taso vaihtelee yhteisön 
alueella. Ongelma on erityisen 
ajankohtainen markkinoiden viimeaikaisten 
muutosten vuoksi.

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 229
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Nämä erot aiheuttavat sisämarkkinoilla 
merkittäviä esteitä, jotka vaikuttavat niin 
yrityksiin kuin kuluttajiinkin. Erilaisten 
vaatimusten noudattaminen aiheuttaa 
lisäkustannuksia yrityksille, jotka haluavat 
myydä tavaroita tai tarjota palveluja rajojen 
yli. Hajanaisuus ei myöskään ole omiaan 
lisäämään kuluttajien luottamusta 
kaupantekoon sisämarkkinoilla. Kuluttajien 
luottamusta heikentää vielä se, että 
kuluttajansuojan taso vaihtelee yhteisön 
alueella. Ongelma on erityisen 
ajankohtainen markkinoiden viimeaikaisten 
muutosten vuoksi.

(7) Tietyt erot kuluttajasopimuksia, 
erityisesti etäsopimuksia ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä 
sopimuksia, koskevissa jäsenvaltioiden 
laeissa aiheuttavat sisämarkkinoilla 
merkittäviä esteitä, jotka vaikuttavat niin 
yrityksiin kuin kuluttajiinkin. Erilaisten 
vaatimusten noudattaminen aiheuttaa 
lisäkustannuksia yrityksille, jotka haluavat 
myydä tavaroita tai tarjota palveluja rajojen 
yli. Suhteeton hajanaisuus ei myöskään ole 
omiaan lisäämään kuluttajien luottamusta 
kaupantekoon sisämarkkinoilla

Or.fr

Tarkistus 230
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Nämä erot aiheuttavat sisämarkkinoilla 
merkittäviä esteitä, jotka vaikuttavat niin 
yrityksiin kuin kuluttajiinkin. Erilaisten 
vaatimusten noudattaminen aiheuttaa 
lisäkustannuksia yrityksille, jotka haluavat 
myydä tavaroita tai tarjota palveluja rajojen 
yli. Hajanaisuus ei myöskään ole omiaan 
lisäämään kuluttajien luottamusta 
kaupantekoon sisämarkkinoilla. Kuluttajien 
luottamusta heikentää vielä se, että 
kuluttajansuojan taso vaihtelee yhteisön 
alueella. Ongelma on erityisen ajankohtainen 
markkinoiden viimeaikaisten muutosten 
vuoksi.

(7) Nämä erot aiheuttavat sisämarkkinoilla 
merkittäviä esteitä, jotka vaikuttavat niin 
yrityksiin kuin kuluttajiinkin. Erilaisten 
vaatimusten noudattaminen aiheuttaa 
lisäkustannuksia yrityksille, jotka haluavat 
myydä tavaroita tai tarjota palveluja rajojen 
yli. Hajanaisuus ei myöskään ole omiaan 
lisäämään kuluttajien luottamusta 
kaupantekoon sisämarkkinoilla. Kuluttajien 
luottamusta heikentää vielä se, että 
kuluttajansuojan taso vaihtelee yhteisön 
alueella. Ongelma on erityisen ajankohtainen 
markkinoiden viimeaikaisten muutosten 
vuoksi sekä muun muassa tiedostojen 
lataamisen ja suoratoistolähetysten 
aiheuttamien verkkomarkkinoiden 
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muutosten vuoksi.

Or.en

Tarkistus 231
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi 
yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti 
oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että 
elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä 
kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat 
luottaa selkeästi määriteltyihin 
oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin 
sääntelypuitteisiin, joilla säännellään 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisiin sopimuksiin liittyviä tiettyjä 
näkökohtia yhteisössä. Seurauksena on 
sääntöjen hajanaisuudesta johtuvien 
esteiden kaatuminen ja sisämarkkinoiden 
toteutuminen tällä alalla. Esteet voidaan 
poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset 
säännöt yhteisön tasolla. Lisäksi kuluttajat 
hyötyvät korkeatasoisesta 
kuluttajansuojasta koko yhteisössä.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 232
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi 
yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti 
oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että 
elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä 
kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat 
luottaa selkeästi määriteltyihin 
oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin 

Poistetaan.
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sääntelypuitteisiin, joilla säännellään 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisiin sopimuksiin liittyviä tiettyjä 
näkökohtia yhteisössä. Seurauksena on 
sääntöjen hajanaisuudesta johtuvien 
esteiden kaatuminen ja sisämarkkinoiden 
toteutuminen tällä alalla. Esteet voidaan 
poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset 
säännöt yhteisön tasolla. Lisäksi kuluttajat 
hyötyvät korkeatasoisesta 
kuluttajansuojasta koko yhteisössä.

Or.en

Tarkistus 233
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi 
yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti 
oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että 
elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä 
kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat 
luottaa selkeästi määriteltyihin 
oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin
sääntelypuitteisiin, joilla säännellään 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin 
sopimuksiin liittyviä tiettyjä näkökohtia
yhteisössä. Seurauksena on sääntöjen 
hajanaisuudesta johtuvien esteiden 
kaatuminen ja sisämarkkinoiden 
toteutuminen tällä alalla. Esteet voidaan 
poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset 
säännöt yhteisön tasolla. Lisäksi kuluttajat 
hyötyvät korkeatasoisesta 
kuluttajansuojasta koko yhteisössä.

(8) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 169 artiklan mukaisesti, ja ellei 
toisin säädetä, tässä direktiivissä säädetyt 
toimenpiteet eivät estä jäsenvaltioita 
pitämästä voimassa tai toteuttamasta 
tiukempia toimenpiteitä, joilla taataan 
kuluttajansuojan korkeampi taso. Joidenkin 
keskeisten säännösten täyttä 
yhdenmukaistamista voidaan kuitenkin 
perustella etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten yhteydessä sillä, että siten 
taataan yhdenmukaiset kuluttajansuojan 
puitteet kaikkialla Euroopan unionissa ja 
lisätään tuntuvasti oikeusvarmuutta sekä 
kuluttajien että elinkeinonharjoittajien 
kannalta. Sekä kuluttajat että 
elinkeinonharjoittajat voivat näillä 
yhdenmukaistetuilla aloilla luottaa tarkasti
määriteltyihin oikeuskäsitteisiin perustuviin
selkeämpiin sääntelypuitteisiin, joilla 
säännellään elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisiin etäsopimuksiin ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin liittyviä 
tiettyjä näkökohtia koko unionissa.
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Or.fr

Tarkistus 234
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi 
yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti
oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että 
elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä 
kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat 
luottaa selkeästi määriteltyihin 
oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin 
sääntelypuitteisiin, joilla säännellään 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin 
sopimuksiin liittyviä tiettyjä näkökohtia 
yhteisössä. Seurauksena on sääntöjen 
hajanaisuudesta johtuvien esteiden 
kaatuminen ja sisämarkkinoiden 
toteutuminen tällä alalla. Esteet voidaan 
poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset 
säännöt yhteisön tasolla. Lisäksi kuluttajat 
hyötyvät korkeatasoisesta kuluttajansuojasta 
koko yhteisössä.

(8) Jollei toisin säädetä, tämän direktiivin 
säännökset eivät estä jäsenvaltioita 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 159 
artiklan mukaisesti pitämästä voimassa tai 
ottamasta käyttöön säännöksiä, jotka 
parantavat kuluttajansuojaa. Joidenkin 
keskeisten säännösten täysi 
yhdenmukaistaminen on kuitenkin 
perusteltua kuluttajansuojan yhtenäisten 
sääntelypuitteiden varmistamiseksi ja rajat 
ylittävän kaupankäynnin oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi tuntuvasti sekä kuluttajien että 
elinkeinonharjoittajien kannalta. Tässä 
tapauksessa sekä kuluttajat että 
elinkeinonharjoittajat voivat luottaa selkeästi 
määriteltyihin oikeuskäsitteisiin perustuviin 
yhtenäisiin sääntelypuitteisiin, joilla 
säännellään elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisiin sopimuksiin liittyviä 
tiettyjä näkökohtia yhteisössä. Näin
kuluttajat hyötyvät yhtäläisestä
korkeatasoisesta kuluttajansuojasta koko
unionissa. Lisäksi yhtenäisten unionin 
sääntöjen määritteleminen poistaa 
sääntöjen suhteettomasta hajanaisuudesta 
johtuvat esteet ja johtaa sisämarkkinoiden 
toteutumiseen tällä alalla.

Or.en

Tarkistus 235
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi 
yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti 
oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että 
elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä 
kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat 
luottaa selkeästi määriteltyihin 
oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin 
sääntelypuitteisiin, joilla säännellään 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin 
sopimuksiin liittyviä tiettyjä näkökohtia 
yhteisössä. Seurauksena on sääntöjen 
hajanaisuudesta johtuvien esteiden 
kaatuminen ja sisämarkkinoiden 
toteutuminen tällä alalla. Esteet voidaan 
poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset 
säännöt yhteisön tasolla. Lisäksi kuluttajat 
hyötyvät korkeatasoisesta kuluttajansuojasta 
koko yhteisössä.

(8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi 
yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti 
oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että 
elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä 
kuluttajat että elinkeinonharjoittajat voivat 
luottaa selkeästi määriteltyihin 
oikeuskäsitteisiin perustuviin yhtenäisiin 
sääntelypuitteisiin, joilla säännellään 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin 
sopimuksiin liittyviä tiettyjä näkökohtia 
yhteisössä. Seurauksena on sääntöjen 
hajanaisuudesta johtuvien esteiden 
kaatuminen ja sisämarkkinoiden 
toteutuminen tällä alalla. Esteet voidaan 
poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset 
säännöt yhteisön tasolla. Lisäksi kuluttajat 
hyötyvät korkeatasoisesta kuluttajansuojasta 
koko yhteisössä. Säännökset koskevat 
kuitenkin ainoastaan 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä 
sopimuksia. Tämän vuoksi tämän 
direktiivin ulkopuolelle olisi jätettävä 
muiden muassa työsopimukset, 
perintöoikeuksia koskevat sopimukset, 
perhelainsäädäntöön liittyvät sopimukset 
sekä yhtiöiden perustamista ja 
yhtiöjärjestystä koskevat sopimukset tai 
kumppanuussopimukset.

Or.en

Tarkistus 236
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Kuluttajan uuden määritelmän olisi 
katettava tilanteet, joissa kuluttaja ostaa 
tavaran tai tekee palvelusopimuksen osaksi 
omaan käyttöönsä ja osaksi 
ammattikäyttöön (eri käyttötarkoituksia). 
Monissa jäsenvaltioissa on päätetty soveltaa 
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kuluttajansuojasääntöjä muihinkin 
henkilöihin tai yhteisöihin, kuten valtiosta 
riippumattomiin järjestöihin, uusiin 
yrityksiin tai pienyrityksiin, jotka ovat 
samanlaisessa tilanteessa kuin kuluttajat 
heikon neuvotteluasemansa ja vähäisen 
asiantuntemuksensa vuoksi. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
pitää voimassa sellaiset suojaavat säännöt, 
jotka koskevat muita luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä kuin kuluttajia, tai 
laajentaa tällaiset säännöt koskemaan niitä.
Tavaroita ostetaan tai ladataan yhä 
enemmän aineettomassa digitaalisessa 
muodossa. Siksi aineettomat hyödykkeet 
olisi sisällytettävä tavaran määritelmään. 
Näin varmistetaan, että kuluttajalla on 
yhtäläinen suoja riippumatta siitä, ostaako 
hän tavaran verkossa vai muulla tavoin. 
Tavaran määritelmän olisi katettava vesi, 
kaasu ja sähkö. Näiden alojen olisi 
kuuluttava direktiivin soveltamisalaan, 
koska perinteisiä julkisia monopoleja 
puretaan ja yksityissektorin toimijat
osallistuvat näiden alojen toimintaan.

Or.en

Amendment 237
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Kuluttajan uuden määritelmän olisi 
katettava tilanteet, joissa kuluttaja ostaa 
tavaran tai tekee palvelusopimuksen osaksi 
omaan käyttöönsä ja osaksi 
ammattikäyttöön (eri käyttötarkoituksia). 

Monissa jäsenvaltioissa on päätetty soveltaa 
kuluttajansuojasääntöjä muihinkin 
henkilöihin tai yhteisöihin, kuten valtiosta 
riippumattomiin järjestöihin, uusiin 
yrityksiin tai pienyrityksiin, jotka ovat 
samanlaisessa tilanteessa kuin kuluttajat 
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heikon neuvotteluasemansa ja vähäisen
asiantuntemuksensa vuoksi. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus 
pitää voimassa sellaiset suojaavat säännöt, 
jotka koskevat muita luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä kuin kuluttajia, tai 
laajentaa tällaiset säännöt koskemaan niitä.

Or.en

Tarkistus 238
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Tavaroita ostetaan tai ladataan 
nykyään yhä enemmän aineettomassa 
digitaalisessa muodossa. Siksi aineettomat 
hyödykkeet olisi sisällytettävä tavaran 
määritelmään. Näin varmistetaan, että 
kuluttajalla on yhtäläinen suoja 
riippumatta siitä, ostaako hän tavaran 
verkossa vai muulla tavoin. 

Or.en

Tarkistus 239
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Tavaran määritelmän olisi katettava 
vesi, kaasu ja sähkö. Näiden alojen olisi 
kuuluttava direktiivin soveltamisalaan, 
koska perinteisiä julkisia monopoleja 
puretaan ja yksityissektorin toimijat 
ryhtyvät toimimaan niillä.

Or.en
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Tarkistus 240
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä direktiivillä olisi 
yhdenmukaistettava tietyt 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin 
sopimuksiin liittyvät seikat. Nämä seikat 
ovat ennen sopimuksen tekemistä ja sen
täyttämisen aikana annettavat tiedot,
peruuttamisoikeus etäsopimusten ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten osalta,
myyntisopimuksiin liittyvät kuluttajan 
oikeudet sekä kohtuuttomat sopimusehdot
kuluttajasopimuksissa.

(9) Tällä direktiivillä olisi 
yhdenmukaistettava tietyt 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin 
sopimuksiin liittyvät seikat. Nämä seikat 
ovat ennen etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten tekemistä ja niiden täyttämisen 
aikana annettavat tiedot sekä
peruuttamisoikeus etäsopimusten ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten osalta;
myyntisopimuksiin liittyvät tietyt kuluttajan 
oikeudet sekä kohtuuttomiin 
sopimusehtoihin kuluttajasopimuksissa
liittyvät tietyt säännökset olisi lisäksi 
yhdenmukaistettava.

Or.fr

Tarkistus 241
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Koska tietojen antaminen toimitiloissa 
ennen sopimuksen tekemistä ei kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia 
sääntöjä myyntipaikoilla kuluttajille 
annettavista tiedoista, jotka koskevat 
erityisesti 

– tavaran tai palvelun olennaisia 
ominaisuuksia
– tavaran tai palvelun hintaa
– myynnin tai palvelun tarjoamisen 
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erityisehtoja
– ja elinkeinonharjoittajan vastuun 
mahdollisia rajoituksia.

Or.fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella selkeytetään kuluttajille annettavia tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevien 
lukujen II ja III yhdistämisen seurauksia etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta.

Tarkistus 242
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Kuluttajille tarkoitettuja 
rahoituspalveluita koskeva yhteisön 
lainsäädäntö sisältää useita 
kuluttajansuojaan liittyviä säännöksiä. 
Siksi tämän direktiivin säännökset koskevat 
rahoituspalveluihin liittyviä sopimuksia 
vain silloin, kun se on tarpeen sääntelyn 
puutteiden korjaamiseksi.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 243
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Kuluttajille tarkoitettuja 
rahoituspalveluita koskeva yhteisön 
lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan 
liittyviä säännöksiä. Siksi tämän direktiivin 
säännökset koskevat rahoituspalveluihin 
liittyviä sopimuksia vain silloin, kun se on 
tarpeen sääntelyn puutteiden korjaamiseksi.

(11) Vaikka kuluttajille tarkoitettuja 
rahoituspalveluita koskeva yhteisön 
lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan 
liittyviä säännöksiä, rahoituspalvelualan 
kuluttajien olisi voitava hyödyntää tätä 
direktiiviä silloin, kun se on tarpeen 
sääntelyn puutteiden korjaamiseksi.
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Or.en

Tarkistus 244
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Kuluttajille tarkoitettuja 
rahoituspalveluita koskeva yhteisön 
lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan 
liittyviä säännöksiä. Siksi tämän direktiivin 
säännökset koskevat rahoituspalveluihin 
liittyviä sopimuksia vain silloin, kun se on 
tarpeen sääntelyn puutteiden korjaamiseksi.

(11) Kuluttajille tarkoitettuja 
rahoituspalveluita koskeva yhteisön 
lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan 
liittyviä säännöksiä. Siksi tätä direktiiviä 
sovelletaan rahoituspalveluihin vain siltä 
osin, kuin on kyse kohtuuttomista 
sopimusehdoista.

Or.de

Tarkistus 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Kuluttajille tarkoitettuja
rahoituspalveluita koskeva yhteisön
lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan 
liittyviä säännöksiä. Siksi tämän direktiivin 
säännökset koskevat rahoituspalveluihin 
liittyviä sopimuksia vain silloin, kun se on 
tarpeen sääntelyn puutteiden korjaamiseksi.

(11) Joitakin erityisaloja tai -sopimuksia, 
kuten rahoituspalveluita tai pakettimatkoja,
koskeva unionin lainsäädäntö sisältää useita 
kuluttajansuojaan liittyviä säännöksiä. Siksi
tällä direktiivillä ei rajoiteta näillä aloilla 
voimassa olevan unionin lainsäädännön 
sisältämien säännösten soveltamista.

Or.fr

Perustelu

Rahoituspalveluala ei ole ainut, jota koskee kuluttajansuojaan liittyvät näkökohdat kattava 
unionin alakohtainen lainsäädäntö. Kuluttajansuojadirektiiviä on näin ollen sovellettava näillä 
erityisaloilla ilman, että rajoitetaan unionin tasolla annettujen sääntöjen soveltamista.
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Tarkistus 246
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Kuluttajille tarkoitettuja 
rahoituspalveluita koskeva yhteisön
lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan 
liittyviä säännöksiä. Siksi tämän direktiivin 
säännökset koskevat rahoituspalveluihin 
liittyviä sopimuksia vain silloin, kun se on 
tarpeen sääntelyn puutteiden korjaamiseksi.

(11) Kuluttajille tarkoitettuja 
rahoituspalveluita koskeva unionin
lainsäädäntö sisältää useita kuluttajansuojaan
liittyviä säännöksiä. Siksi tämän direktiivin 
säännökset koskevat rahoituspalveluihin 
liittyviä sopimuksia vain silloin, kun kyse on 
tällaisten kuluttajasopimusten 
kohtuuttomista ehdoista, ja niissä sallitaan 
tiukempien kansallisten sääntöjen 
soveltaminen tällä alalla.

Or.en

Tarkistus 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
sellaisten jäsenvaltioiden säännösten 
soveltamista, jotka koskevat kiinteän 
omaisuuden hankkimista ja kiinteää 
omaisuutta koskevia takuita tai kiinteää 
omaisuutta koskevien esineoikeuden alan 
oikeuksien syntymistä tai siirtoa. Tämä 
koskee myös sopimuksia, jotka liittyvät 
tällaisiin oikeustoimiin, kuten rakenteilla 
olevan kiinteän omaisuuden myynti sekä 
osamaksukauppa. 

Or.en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa kiinteän omaisuuden myynti on perustellusti jätetty direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle, jotta voidaan välttää jäsenvaltioiden kansallisen 
omaisuuslainsäädännön loukkaaminen (20 artiklan 1 a kohta). On kuitenkin selvennettävä, että 
tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen koskee myös sopimuksia, jotka liittyvät 
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erottamattomasti kiinteän omaisuuden myyntiin, koska sekasopimukset yleensä kuuluvat 
direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 248
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Euroopan unionin olisi pyrittävä 
laatimaan eurooppalainen kuluttajien 
oikeuksien peruskirja rahoituspalvelujen 
alalla. Peruskirjaan olisi koottava kaikki 
nykyiset säännökset ja yksinkertaistettava 
niitä. Siinä olisi määriteltävä kuluttajan 
oikeudet, kuten tiedonsaantioikeus, omien 
rahoitusasiakirjojen hoito ja hallinnointi, 
asianmukainen neuvonta sekä 
kuluttajavalistus. Lisäksi olisi edistettävä 
taloudellista osallisuutta, jäsenvaltioiden 
parhaita käytäntöjä, kollektiivisia 
oikeussuojamekanismeja ja toimijoiden 
osallistumista. Peruskirjan mukaisten 
toimien toteuttamisen edistymistä olisi 
arvioitava vuosikirjassa.

Or.en

Tarkistus 249
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Jos tämän direktiivin ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY tai 2000/31/EY välillä on 
päällekkäisyyksiä, tämän direktiivin olisi 
oltava ensisijainen niihin nähden.

Or.en
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Tarkistus 250
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 d kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 d) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
vain, jollei unionin muussa 
voimassaolevassa tai tulevassa liikenteen tai 
energiahuollon alan lainsäädännössä tai 
muussa lainsäädännössä ole 
erityissäännöksiä, joilla pyritään samaan 
tavoitteeseen tai jotka ovat samanluonteisia 
taikka vaikutukseltaan samanlaisia kuin 
tässä direktiivissä vahvistetut säännökset.
Tämän direktiivin vastaavia säännöksiä ei 
täten tulisi soveltaa tällaisten 
erityissäännösten soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla.

Or.en

Tarkistus 251
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 e kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 e) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen hyväksyä 
tai pitää voimassa muun unionin 
vähimmäistason yhdenmukaistamista 
koskevan lainsäädännön mukaisia 
kansallisia säännöksiä. 

Or.en

Tarkistus 252
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 f kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(11 f) Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä, joka tämän direktiivin alaan 
kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii 
tarkoituksessa, joka ei varsinaisesti kuulu 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava pitää voimassa 
tai laajentaa tämän direktiivin säännösten 
soveltamisen oikeushenkilöihin tai 
luonnollisiin henkilöihin, jotka eivät ole 
edellisessä virkkeessä tarkoitettuja 
kuluttajia, kuten valtiosta riippumattomat 
järjestöt ja uudet yritykset.

Or.en

Tarkistus 253
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 g kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 g) Tavaralla tarkoitetaan aineellista tai 
aineetonta hyödykettä, mukaan lukien vesi, 
kaasu ja sähkö mutta lukuun ottamatta 
tavaraa, joka myydään pakkohuutokaupalla 
tai muuten lain nojalla.

Or.en

Tarkistus 254
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 h kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 h) Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 
sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai 
puolesta toimivaa henkilöä, joka on 
julkisessa tai yksityisessä omistuksessa ja 
joka tämän direktiivin alaan kuuluvia 



AM\836026FI.doc 27/232 PE450.954v01-00

FI

sopimuksia tehdessään toimii elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa liittyvässä 
tarkoituksessa, riippumatta siitä, onko 
toiminnan tarkoituksena voiton tavoittelu.

Or.en

Tarkistus 255
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 i kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 i) Digitaalisia tuotteita, jotka 
toimitetaan kuluttajalle digitaalisessa 
muodossa, jolloin kuluttaja saa 
mahdollisuuden käyttää tuotetta pysyvästi 
tai tuotteen fyysistä omistamista vastaavalla 
tavalla siten, että se voidaan tallentaa 
kuluttajan tietokoneelle, olisi pidettävä 
tavaroina, joita koskevat myyntisopimuksiin 
sovellettavat säännökset. Kuluttajansuojan 
kannalta ei saisi olla merkitystä sillä, missä 
muodossa tuote luovutetaan tai ostetaan, ja 
kuluttajilla olisi oltava yhtä hyvä suoja 
verkossa ja sen ulkopuolella.

Or.en

Tarkistus 256
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 j kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 j) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden säännöksiin, jotka koskevat 
kiinteän omaisuuden hankkimista tai 
kiinteää omaisuutta koskevien oikeuksien 
syntymistä tai siirtoa. Tämä kattaa myös 
tällaisiin oikeustoimiin liittyvät sopimukset, 
kuten rakennusurakkasopimukset ja 
osamaksusopimukset. 
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Or.de

Tarkistus 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 k kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 k) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
sellaisten jäsenvaltioiden säännösten 
soveltamista, jotka koskevat kiinteän 
omaisuuden hankkimista ja kiinteää 
omaisuutta koskevia takuita tai kiinteää 
omaisuutta koskevien oikeuksien syntymistä 
tai siirtoa. Tämä koskee myös sopimuksia, 
jotka liittyvät tällaisiin oikeustoimiin, kuten 
rakenteilla olevan kiinteän omaisuuden 
myynti sekä osamaksukauppa. 

Or.en

Tarkistus 258
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 l kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 l) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
sellaisten jäsenvaltioiden säännösten 
soveltamista, jotka koskevat kiinteän 
omaisuuden hankkimista ja kiinteää 
omaisuutta koskevia takuita tai kiinteää 
omaisuutta koskevien esineoikeuden alan 
oikeuksien syntymistä tai siirtoa. Tämä 
koskee myös sopimuksia, jotka liittyvät 
tällaisiin oikeustoimiin, kuten rakenteilla 
olevan kiinteän omaisuuden myynti sekä 
osamaksukauppa. 

Or.en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa kiinteän omaisuuden myynti on perustellusti jätetty direktiivin 
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soveltamisalan ulkopuolelle, jotta voidaan välttää jäsenvaltioiden kansallisen 
omaisuuslainsäädännön loukkaaminen (20 artiklan 1 a kohta). On kuitenkin selvennettävä, että 
tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen koskee myös sopimuksia, jotka liittyvät 
erottamattomasti kiinteän omaisuuden myyntiin, koska sekasopimukset yleensä kuuluvat 
direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 259
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Etäsopimuksen uuden määritelmän olisi 
katettava kaikki tapaukset, joissa myynti- tai 
palvelusopimus tehdään käyttäen pelkästään 
yhtä tai useampaa etäviestintä (kuten postia, 
internetiä, puhelinta tai faksia). Tätä kautta 
saataisiin aikaan tasapuolinen 
toimintaympäristö kaikille etämyyntiä 
harjoittaville elinkeinonharjoittajille. Se 
parantaisi myös oikeusvarmuutta verrattuna 
nykyiseen määritelmään, joka edellyttää 
elinkeinonharjoittajan järjestämän 
etämyyntimenetelmän käyttämistä 
sopimuksen tekemiseen saakka.

(12) Etäsopimuksen uuden määritelmän olisi 
katettava kaikki tapaukset, joissa myynti- tai 
palvelusopimus tehdään ilman, että 
molemmat osapuolet ovat samanaikaisesti 
läsnä, ja käyttäen pelkästään yhtä tai 
useampaa etäviestintä (kuten postia, 
internetiä, puhelinta tai faksia). Tätä kautta 
saataisiin aikaan tasapuolinen 
toimintaympäristö kaikille etämyyntiä 
harjoittaville elinkeinonharjoittajille. Se 
parantaisi myös oikeusvarmuutta verrattuna 
nykyiseen määritelmään, joka edellyttää 
elinkeinonharjoittajan järjestämän 
etämyyntimenetelmän käyttämistä 
sopimuksen tekemiseen saakka.

Or.fr

Tarkistus 260
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Eurooppalaisilla markkinoilla on yhä 
enemmän digitaalista verkkosisältöä, ja yhä 
useammissa uusissa tuotteissa on yhdistetty 
fyysinen tuote, digitaalinen sisältö ja 
digitaalisia palveluja. Näin ollen olisi oltava 
selvää, että tavaran määritelmä tässä 
direktiivissä kattaa myös latausten ja 
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ohjelmistojen kaltaiset digitaaliset tuotteet, 
kun kuluttajalla on mahdollisuus käyttää 
niitä jatkuvasti tai tavalla, joka on 
verrattavissa tavaran fyysiseen 
hallussapitoon.

Or.fr

Tarkistus 261
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Rahapelitoiminta, kuten arpajaiset ja 
vedonlyöntitoiminta, ei kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, koska toiminta 
on sillä tavalla erikoislaatuista, että 
jäsenvaltioiden on voitava soveltaa siihen 
muita tai tiukempia 
kuluttajansuojatoimenpiteitä.

Or.de

Perustelu

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltioilla on 
rahapelitoiminnassa oikeus määritellä kansalaistensa suojan taso ja soveltaa erityisiä 
kuluttajansuojasäännöksiä. Euroopan parlamentti (päätöslauselma 9. maaliskuuta 2009) ja 
neuvosto (kuluttajansuojatyöryhmän paraikaa käymät keskustelut) ovat olleet aina tätä mieltä.

Tarkistus 262
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Rahapelitoiminta, mukaan luettuina 
arpajaiset ja vedonlyönti, olisi jätettävä 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle tällaisen toiminnan 
erityisluonteen vuoksi, sillä se edellyttää 
jäsenvaltioilta sellaisia muita ja tiukempia 
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kuluttajia suojaavia toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena ei ole sisämarkkinoiden 
toteuttaminen.

Or.en

Tarkistus 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Rahapelitoiminta, mukaan luettuina 
arpajaiset ja vedonlyönti, olisi jätettävä 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle tällaisen toiminnan 
erityisluonteen vuoksi, sillä se edellyttää 
jäsenvaltioilta muita ja tiukempia kuluttajia 
suojaavia toimenpiteitä.

Or.en

Perustelu

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks that 
can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the EU 
confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance with 
their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling and betting 
services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, 
would prevent Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection 
provisions they deem appropriate in this area.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 264
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Rahapelitoiminta, mukaan luettuina 
arpajaiset ja vedonlyönti, olisi jätettävä 
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tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle tällaisen toiminnan 
erityisluonteen vuoksi, sillä se edellyttää 
jäsenvaltioilta sellaisia muita ja tiukempia 
kuluttajia suojaavia toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena ei ole sisämarkkinoiden 
toteuttaminen.

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on kansallisia erityissäännöksiä, joiden tarkoituksena on suojella kuluttajia 
rahapelien riskeiltä. Rahapelitoiminnan sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan estäisi 
jäsenvaltioita pitämässä voimassa tai ottamasta käyttöön tarpeellisina pitämiään 
kuluttajansuojasäännöksiä.

Tarkistus 265
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Olosuhteilla, joissa tarjous tehtiin tai 
sopimus neuvoteltiin, ei pitäisi olla 
merkitystä etäsopimuksen määritelmän 
kannalta. Kuluttajan ei pitäisi menettää 
suojaa siksi, että elinkeinonharjoittaja on 
satunnainen etämyyjä tai käyttää kolmannen 
osapuolen järjestämää menetelmää, kuten 
verkkosivustoa. Myös sellainen sopimus, 
jonka elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja 
ovat neuvotelleet henkilökohtaisesti läsnä 
olevina, olisi katsottava etäsopimukseksi, 
jos sopimus myöhemmin tehdään käyttäen 
pelkästään etäviestintää, kuten internetiä 
tai puhelinta. Yksinkertaisempi 
etäsopimuksen määritelmä parantaisi myös 
elinkeinonharjoittajien oikeusvarmuutta ja 
suojaisi heitä epäterveeltä kilpailulta.

(13) Olosuhteilla, joissa etämyynti on 
järjestetty, ei pitäisi olla merkitystä 
etäsopimuksen määritelmän kannalta. 
Kuluttajan ei pitäisi menettää suojaa siksi, 
että elinkeinonharjoittaja käyttää kolmannen 
osapuolen järjestämää menetelmää, kuten 
verkkosivustoa.

Or.de

Perustelu

Ratkaisevaa ei ole vain itse sopimuksen tekeminen ilman että osapuolet ovat samanaikaisesti 
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läsnä ja pelkästään etäviestinten välityksellä, vaan myös se, ettei sitä ennen ole käyty 
henkilökohtaisia keskusteluja. Varsinkin käsiteollisuusalan pk-yritykset tekevät usein sopimuksia 
etäviestimiä käyttäen ja ilman että osapuolet ovat samanaikaisesti läsnä.

Tarkistus 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Olosuhteilla, joissa tarjous tehtiin tai 
sopimus neuvoteltiin, ei pitäisi olla 
merkitystä etäsopimuksen määritelmän 
kannalta. Kuluttajan ei pitäisi menettää 
suojaa siksi, että elinkeinonharjoittaja on 
satunnainen etämyyjä tai käyttää kolmannen 
osapuolen järjestämää menetelmää, kuten 
verkkosivustoa. Myös sellainen sopimus, 
jonka elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat 
neuvotelleet henkilökohtaisesti läsnä olevina, 
olisi katsottava etäsopimukseksi, jos sopimus 
myöhemmin tehdään käyttäen pelkästään 
etäviestintää, kuten internetiä tai puhelinta. 
Yksinkertaisempi etäsopimuksen määritelmä 
parantaisi myös elinkeinonharjoittajien 
oikeusvarmuutta ja suojaisi heitä epäterveeltä 
kilpailulta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or.de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
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sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla.
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta 
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla.
Sopimukset, jotka on tehty muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, ovat 
luonteeltaan sellaisia, että kuluttaja ei ole 
varautunut neuvottelemaan sopimuksesta ja 
häneen kohdistuu psykologista painetta 
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

Sopimukset, jotka julkinen viranhaltija 
jäsenvaltioiden säännösten mukaisesti 
vahvistaa, eivät kuitenkaan muodosta 
tilannetta, jossa kuluttajaan kohdistuu 
tällaista poikkeuksellista psykologista 
painetta. Tämän vuoksi tällaisia sopimuksia 
ei pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuina 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyinä sopimuksina eikä 
etäsopimuksina.

Or.en

Perustelu

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are essential 
for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business premises’ is used in 
a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in many Member States also 
apply to contracts which, due to the participation of a public official in the conclusion procedure, 
already ensure that the objectives envisaged by the directive, such as preventing the consumer 
from taking a hasty decision and guaranteeing that he/she is provided with detailed information, 
are fully fulfilled. Such participation of a public official bound by the law to be impartial and to 
provide detailed information for the parties comprehensively guarantees that the consumer will 
only conclude a contract after due reflection and in full awareness of its legal scope. 
Consequently, it is not appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order 
not to encroach on the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this 
amendment also corresponds to the EC acquis.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
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merkkimäärän.)

Tarkistus 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa kuluttaja 
on tilapäisesti erityistilanteessa, joka eroaa 
kauppaliikkeessä vallitsevasta tilanteesta 
esimerkiksi psykologisessa mielessä ja 
tavaroiden ja hintojen 
vertailumahdollisuuksien suhteen
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena. Jotta elinkeinonharjoittajille 
ei asetettaisi kohtuuttomia 
tiedonantovelvollisuuksia esimerkiksi 
katukaupassa, jossa palvelu suoritetaan 
välittömästi, määritelmä ei koske 
sopimuksia, joissa kuluttajan maksettavaksi 
tuleva summa on enintään 20 euroa. 
Tällaisissa tapauksissa ei tarvita myöskään 
peruuttamisoikeutta, sillä tällaisen kaupan 
vaikutukset ovat selvästi nähtävissä. 

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 3.



PE450.954v01-00 36/232 AM\836026FI.doc

FI

Tarkistus 269
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta 
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan 
vai ei. Jotta estettäisiin sääntöjen 
kiertäminen, kun kuluttajaa lähestytään 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa, myös sellaista sopimusta, joka 
neuvotellaan esimerkiksi kuluttajan kotona 
mutta tehdään myymälässä, olisi pidettävä 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtynä sopimuksena.

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
Pyytämättä tapahtuvat käynnit kotona tai 
työpaikalla ovat kuluttajan kannalta 
yllätyksellisiä, mistä voi aiheutua 
psykologinen ostopakko. Kuluttajalla ei 
tällaisessa tilanteessa ole myöskään 
mahdollisuutta vertailla tuotteiden hintoja 
ja laatua muihin tuotteisiin. Tällaisia 
tilanteita ei synny kauppaliikkeessä eikä 
silloin, kun kuluttaja käynnistää 
sopimusprosessin. Sen vuoksi tällaisiin 
tapauksiin (esimerkiksi kun kuluttaja on 
kutsunut elinkeinonharjoittajan kotiinsa) ei 
pitäisi soveltaa erityisiä suojasäännöksiä.
Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyiksi sopimuksiksi olisi 
katsottava myös sopimukset, jotka syntyvät 
siten, että kuluttajaa lähestytään muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
(esimerkiksi kadulla), mutta sopimus 
tehdään myymälässä, tai sopimukset, jotka 
tehdään mainosretkien yhteydessä.

Or.de

Perustelu

Poikkeaminen sopimusoikeuden vakiintuneesta periaatteesta eli velvollisuudesta noudattaa 
sopimusta peruuttamisoikeuden uhalla on perusteltua tietyissä tilanteissa, esimerkiksi pyytämättä 
tapahtuvan yllättävän kotikäynnin tapauksessa. Yllätystilanteesta ei ole kyse silloin, kun kuluttaja 
on itse pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan.



AM\836026FI.doc 37/232 PE450.954v01-00

FI

Tarkistus 270
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla.
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan 
vai ei. Jotta estettäisiin sääntöjen 
kiertäminen, kun kuluttajaa lähestytään 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa, myös sellaista sopimusta, joka 
neuvotellaan esimerkiksi kuluttajan kotona 
mutta tehdään myymälässä, olisi pidettävä 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtynä sopimuksena.

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa ja siten 
muuhun kuin myyntitarkoitukseen 
tarkoitetussa paikassa kuluttaja saattaa 
joutua yllättävään tilanteeseen, jos häntä 
lähestytään kaupallisessa mielessä, 
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt tätä vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

Or.it

Tarkistus 271
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa ja siten 
muuhun kuin myyntitarkoitukseen 
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riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

tarkoitetussa paikassa, kuluttaja saattaa 
joutua yllättävään tilanteeseen 
kaupankäynnin ollessa kyseessä riippumatta 
siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin normien kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

Or.it

Tarkistus 272
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla.
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla.
Sopimuksille, jotka tehdään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, on 
tyypillistä, että kuluttaja ei ole
valmistautunut sopimusneuvotteluihin ja 
että hän on tilapäisesti erikoislaatuisessa 
tilanteessa psykologisesti ja tuotteiden ja 
hintojen vertailun suhteen riippumatta siitä, 
onko hän pyytänyt elinkeinonharjoittajaa 
käymään luonaan vai ei. Jotta estettäisiin 
sääntöjen kiertäminen, kun kuluttajaa 
lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.
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Or.fr

Tarkistus 273
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta 
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta 
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka 
elinkeinonharjoittajan tultua pyytämättä 
käymään neuvotellaan esimerkiksi 
kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

Or.en

Tarkistus 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
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Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta 
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta 
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

Sopimukset, joiden vahvistamiseen 
osallistuu jäsenvaltion säännösten 
mukaisesti viranhaltija, eivät kuulu 
psykologisesti poikkeuksellisiin tilanteisiin. 
Tällaisia sopimuksia ei tulisi pitää tässä 
direktiivissä tarkoitettuina muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyinä 
sopimuksina tai etäsopimuksina.

Or.fr

Perustelu

Lainsäädännön mukaisesti puolueettomuuteen ja osapuolten yksityiskohtaiset oikeudelliset tiedot 
tuntemiseen velvoitetun virkamiehen osallistuminen takaa kuluttajalle korkean suojelun tason ja 
antaa tälle mahdollisuuden tehdä päätöksensä tietoisesti ja ilman psykologista painetta. Niinpä ei 
ole perusteltua sisällyttää tämän tyyppisiä sopimuksia direktiivin soveltamisalaan. 

Tarkistus 275
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla. 
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta 

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla.
Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset ovat 
tyypillisesti sellaisia, joiden tekemiseen 
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riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena.

kuluttaja ei ole valmistautunut ja joissa
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta 
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai 
ei. Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, 
kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös 
sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään 
myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä 
sopimuksena. Sen sijaan sopimuksissa, 
jotka jäsenvaltioiden säännösten mukaan 
vahvistetaan julkisen viranhaltijan 
myötävaikutuksella, ei ole kyse tällaisesta 
psykologisesta poikkeustilanteesta. Sen 
vuoksi tällaisia sopimuksia ei katsota tässä 
direktiivissä tarkoitetuiksi muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyiksi sopimuksiksi eikä 
etäsopimuksiksi.

Or.de

Tarkistus 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla.
Toimittaessa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta 
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan 
vai ei. Jotta estettäisiin sääntöjen 
kiertäminen, kun kuluttajaa lähestytään 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa, myös sellaista sopimusta, joka 
neuvotellaan esimerkiksi kuluttajan kotona 
mutta tehdään myymälässä, olisi pidettävä 

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, 
esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla, 
elinkeinonharjoittajan tultua pyytämättä 
käymään. Jotta estettäisiin sääntöjen 
kiertäminen, kun kuluttajaa lähestytään 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa, myös sellaista sopimusta, joka 
neuvotellaan esimerkiksi kuluttajan kotona 
mutta tehdään myymälässä, olisi pidettävä 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtynä sopimuksena. 
Sopimuksia, jotka julkinen viranhaltija 
jäsenvaltioiden säännösten mukaisesti 
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muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtynä sopimuksena.

vahvistaa, ei pidetä tässä direktiivissä 
tarkoitettuina muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyinä 
sopimuksina eikä etäsopimuksina.

Or.en

Tarkistus 277
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jotta liiketoimintaa ei vaikeuteta 
kohtuuttomasti, direktiiviä ei pitäisi soveltaa 
sopimuksiin, jotka tehdään tavanomaisesti 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa, tai tapauksiin, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei toimintansa 
luonteen vuoksi harjoita toimintaansa 
pysyvässä toimipaikassa, kun kummankin 
osapuolen suoritus on välittömästi 
tapahtuva ja palvelun arvo on enintään 
50 euroa. Tällaisia tapauksia ovat 
esimerkiksi juomien ja elintarvikkeiden 
myynti urheilu- ja vapaa-ajantapahtumissa, 
huvipuistolaitteiden käyttäjien asiakkailta 
suoraan perimät maksut, liikkuvat 
kukkakauppiaat ja eri liikennevälineillä 
tehtävät kiertoajelut. 

Or.de

Perustelu

Viittaaminen muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin eikä koti- tai 
työpaikkakäynteihin, kuten voimassa olevassa ovelta ovelle -myynnin kieltävässä direktiivissä, 
laajentaa soveltamisalaa valtavasti ja myös erittäin pienten yrittäjien tavanomaisiin liiketoimiin, 
joissa ei tähän mennessä ole ilmennyt ongelmia. Small Business Act -säädöksen nimissä tarvitaan 
joustava poikkeus.
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Tarkistus 278
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia 
tiloja (kuten myymälöitä tai kuorma-autoja), 
jotka ovat elinkeinonharjoittajan pysyviä 
toimipaikkoja. Myyntikojuja ja 
näyttelyosastoja olisi pidettävä toimitiloina, 
vaikka elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä 
vain tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on 
vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin 
elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut 
(kuten hotelleja, ravintoloita, 
konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on 
vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, 
joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi 
pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään 
tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia 
liikennevälineitä tai laitoksia, eikä 
yksityiskoteja tai työpaikkoja.

(15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia 
tiloja (kuten myymälöitä, kuorma-autoja tai 
takseja), jotka ovat elinkeinonharjoittajan 
pysyviä toimipaikkoja. Myös julkinen 
liikenne olisi luettava mukaan.
Myyntikojuja ja näyttelyosastoja olisi 
pidettävä toimitiloina, vaikka 
elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä vain 
tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on vuokrattu 
lyhyeksi ajaksi ja joihin elinkeinonharjoittaja 
ei ole sijoittautunut (kuten hotelleja, 
ravintoloita, konferenssikeskuksia tai 
teattereita, jotka on vuokrannut käyttöönsä 
elinkeinonharjoittaja, joka ei ole 
sijoittautunut sinne) ei pitäisi pitää 
toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään tulisi 
pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia 
liikennevälineitä tai laitoksia, eikä 
yksityiskoteja tai työpaikkoja.

Or.en

Tarkistus 279
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia 
tiloja (kuten myymälöitä tai kuorma-autoja), 
jotka ovat elinkeinonharjoittajan pysyviä 
toimipaikkoja. Myyntikojuja ja 
näyttelyosastoja olisi pidettävä toimitiloina, 
vaikka elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä 
vain tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on 
vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin 
elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut 
(kuten hotelleja, ravintoloita, 
konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, 
joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi 
pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään 
tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia 
liikennevälineitä tai laitoksia, eikä 
yksityiskoteja tai työpaikkoja.

Or.de

Tarkistus 280
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia 
tiloja (kuten myymälöitä tai kuorma-
autoja), jotka ovat elinkeinonharjoittajan 
pysyviä toimipaikkoja. Myyntikojuja ja 
näyttelyosastoja olisi pidettävä toimitiloina, 
vaikka elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä 
vain tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on 
vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin 
elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut
(kuten hotelleja, ravintoloita, 
konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on 
vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, 
joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi 
pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään 
tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia 
liikennevälineitä tai laitoksia, eikä 
yksityiskoteja tai työpaikkoja.

(15) Toimitiloilla tarkoitetaan kiinteää tai 
siirrettävää vähittäismyyntipaikkaa, 
mukaan luettuina kausiluonteiset 
vähittäismyyntipaikat, joissa 
elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
toimintaansa vakituisesti. Myyntikojuja ja 
näyttelyosastoja ei pitäisi pitää toimitiloina, 
vaikka elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä 
vain tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on 
vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin 
elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut
(kuten hotelleja, ravintoloita, 
konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on 
vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, 
joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi 
pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään 
tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia 
liikennevälineitä tai laitoksia, eikä 
yksityiskoteja tai työpaikkoja.

Or.en

Tarkistus 281
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia (15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia 
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tiloja (kuten myymälöitä tai kuorma-autoja), 
jotka ovat elinkeinonharjoittajan pysyviä 
toimipaikkoja. Myyntikojuja ja 
näyttelyosastoja olisi pidettävä toimitiloina, 
vaikka elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä 
vain tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on 
vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin 
elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut 
(kuten hotelleja, ravintoloita, 
konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on 
vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, 
joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi 
pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään 
tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia 
liikennevälineitä tai laitoksia, eikä 
yksityiskoteja tai työpaikkoja.

tiloja (kuten myymälöitä, takseja tai kuorma-
autoja), jotka ovat elinkeinonharjoittajan 
pysyviä toimipaikkoja. Myyntikojuja olisi 
pidettävä toimitiloina, vaikka 
elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä vain 
tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on vuokrattu 
lyhyeksi ajaksi ja joihin elinkeinonharjoittaja 
ei ole sijoittautunut (kuten hotelleja, 
ravintoloita, konferenssikeskuksia tai 
teattereita, jotka on vuokrannut käyttöönsä 
elinkeinonharjoittaja, joka ei ole 
sijoittautunut sinne) ei pitäisi pitää 
toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään tulisi 
pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia 
liikennevälineitä tai laitoksia, eikä 
yksityiskoteja tai työpaikkoja.

Or.fr

Perustelu

Siirrettävien toimitilojen määritelmä kattaa taksit, jotka voidaan lisätä tässä esitettyihin 
esimerkkeihin. Mitä tulee näyttelyosastoihin, on varmistettava johdonmukaisuus toimitilojen 
määritelmää koskevan tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 282
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia 
tiloja (kuten myymälöitä tai kuorma-autoja), 
jotka ovat elinkeinonharjoittajan pysyviä 
toimipaikkoja. Myyntikojuja ja 
näyttelyosastoja olisi pidettävä toimitiloina, 
vaikka elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä 
vain tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on 
vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin 
elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut 
(kuten hotelleja, ravintoloita, 
konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on 
vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, 
joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi 
pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään 
tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia 

(15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia 
tiloja (kuten myymälöitä tai kuorma-autoja), 
jotka ovat elinkeinonharjoittajan pysyviä 
toimipaikkoja. Muita tiloja, jotka on 
vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin 
elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut 
(kuten hotelleja, ravintoloita, 
konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on 
vuokrannut käyttöönsä elinkeinonharjoittaja, 
joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi 
pitää toimitiloina. Toimitiloina ei myöskään 
tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia 
liikennevälineitä tai laitoksia, eikä 
yksityiskoteja tai työpaikkoja.
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liikennevälineitä tai laitoksia, eikä 
yksityiskoteja tai työpaikkoja.

Or.en

Tarkistus 283
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Digitaalisia tuotteita, jotka 
toimitetaan kuluttajalle digitaalisessa 
muodossa, jolloin kuluttaja saa 
mahdollisuuden käyttää tuotetta pysyvästi, 
olisi pidettävä tavaroina, joita koskevat 
myyntisopimuksiin sovellettavat säännökset.

Or.en

Tarkistus 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää kaikki merkkimuotoiset esitystavat,
erityisesti paperille tulostetut asiakirjat, 
muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, 
muistikortit ja tietokoneen kovalevyt, joille 
sähköpostiviestit tai PDF-tiedostot on 
tallennettu. Kirjalliseksi katsotaan myös 
kaikki sähköinen viestintä, josta jää pysyvä 
tallenne pysyvälle välineelle.

Or.de

Perustelu

Sähköpostiviestit katsotaan pysyviksi esityksiksi (tekstimuoto). Asia olisi selvennettävä 
määritelmässä direktiivin mukauttamiseksi nykyteknologiaan ja yleiseen käytäntöön. Muuten 
tiedon välittämisessä tulisivat kyseeseen vain CD-ROM-levyt, DVD-levyt, muistitikut ja vastaavat. 
Tämä ei vastaisi nykykäytäntöä, jossa sähköpostiviestintä on paperimuodon ohella merkittävässä 
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asemassa.

Tarkistus 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo Arias 
Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyviin välineisiin kuuluisivat
erityisesti paperille tulostetut asiakirjat, 
muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, 
muistikortit ja tietokoneen kovalevyt, joille 
sähköpostiviestit tai muuttamattomassa 
muodossa olevat tiedot on tallennettu.
Verkkosivustot sellaisenaan eivät olisi 
pysyviä välineitä.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 4.

Tarkistus 286
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyviin välineisiin kuuluisivat
erityisesti paperille tulostetut asiakirjat, 
muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, 
muistikortit ja tietokoneen kovalevyt, joille 
sähköpostiviestit tai muuttamattomassa 
muodossa olevat tiedostot on tallennettu.
Verkkosivustot sellaisenaan eivät olisi 
pysyviä välineitä. Kirjalliseksi katsotaan 
myös kaikki sähköinen viestintä, josta jää 
pysyvä tallenne pysyvälle välineelle.

Or.de
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Perustelu

Kirjallisen määritelmällä otetaan huomioon, että sähköpostiviestintä on paperimuotoisen 
viestinnän rinnalla merkittävässä asemassa. Tämä vastaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 23 artiklan 
2 kohdan säännöstä.

Tarkistus 287
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperimuotoiset 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille on tallennettu tiedostoja tai 
sähköpostiviestejä sellaisessa muodossa, 
että niitä ei voida muuttaa. Verkkosivustoja 
ei tulisi pitää pysyvinä välineinä, paitsi jos 
ne ovat edellä mainittujen ehtojen 
mukaisia.

Or.it

Tarkistus 288
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää tietyt paperimuotoiset asiakirjat, 
muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, 
muistikortit ja tietokoneen kovalevyt, joille 
on tallennettu sähköpostiviestejä tai 
tiedostoja sellaisessa muodossa, että niitä ei 
voida muuttaa. Sähköpostiviestejä, 
verkkosivustoja sekä teksti- ja 
multimediaviestejä voidaan pitää pysyvinä 
välineinä, kun kuluttaja ja 
elinkeinonharjoittaja voivat tallentaa 
keskinäisen viestintänsä sisällön.
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Or.it

Perustelu

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti web di
Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ porterebbe alla 
conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta. Questo 
non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell’obbligo a fornire informazioni 
prima della conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il consumatore, che si 
troverebbe costretto a informare il commerciante tramite un supporto durevole, qualora non 
desideri ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, preferira’ infatti usare una e-
mail in buona parte dei casi.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 289
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat ja massamuistit, kuten muistitikut, 
CD-ROM-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille on tallennettu 
sähköpostiviestejä tai tietoja sellaisessa 
muodossa, että niitä ei voida muuttaa.

Or.fr

Tarkistus 290
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-

(16) Pysyviin välineisiin olisi luettava
erityisesti paperille tulostetut asiakirjat, 
muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, 
muistikortit ja tietokoneen kovalevyt, joille 
sähköpostiviestit, verkkosivut tai tiedostot on 
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tiedostot on tallennettu. tallennettu.

Or.en

Tarkistus 291
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai
muuttamattomassa muodossa tallennetut
tiedostot on tallennettu myöhempää käyttöä 
varten.

Or.en

Tarkistus 292
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai
muuttamattomassa muodossa tallennetut 
tiedostot on tallennettu myöhempää käyttöä 
varten. Verkkosivustoja sinänsä ei pitäisi 
pitää pysyvinä välineinä, paitsi jos sivusto 
täyttää edellä määritellyt vaatimukset.

Or.en

Perustelu

Jotta direktiivissä otettaisiin huomioon myös tuleva tekninen kehitys, olisi mainittava, että pysyvä 
väline soveltuu käytettäväksi myöhemmin sellaisessa muuttamattomassa muodossa, joka 
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mahdollistaa tiedon tallentamisen turvallisesti sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien 
tarpeisiin. 

Tarkistus 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai
muuttamattomassa muodossa tallennetut 
tiedostot on tallennettu myöhempää käyttöä 
varten. Verkkosivustoja sinänsä ei pitäisi 
pitää pysyvinä välineinä, paitsi jos sivusto 
täyttää edellä määritellyt vaatimukset.

Or.en

Perustelu

Pysyvän välineen määritelmässä olisi otettava huomioon tuleva tekninen kehitys ja 
mahdollistettava tiedon tallentamisen turvallisesti sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien 
tarpeisiin.  Täysi yhdenmukaistaminen

Tarkistus 294
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu. Sääntelyn 
parantamista koskevan toimintapolitiikan 
mukaisesti ja todistustaakan jaon 
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ratkaisemiseksi asianmukaisesti 
kiistatapauksissa määritelmän olisi 
sisällettävä myös sähköpostiviestit.

Or.en

Tarkistus 295
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 
DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai 
tietokonetiedostot on tallennettu. Se kuinka 
pitkäksi aikaa viesti on asianmukaista 
tallentaa, riippuu tavaran tai palvelun 
luonteesta. Jos elinkeinonharjoittaja tai 
kuluttaja velvoitetaan antamaan tietoja 
pysyvällä välineellä, tiedot olisi katsottava 
toimitetuiksi pysyvällä välineellä, kun ne 
toimitetaan sähköpostitse asianmukaiseen 
osoitteeseen.

Or.en

Tarkistus 296
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
laajentaa tämän direktiivin säännösten 
soveltamisen oikeushenkilöihin tai 
luonnollisiin henkilöihin, jotka eivät ole 2 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kuluttajia, 
kuten valtiosta riippumattomat järjestöt, 
uudet yritykset tai pienyritykset.
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Or.en

Tarkistus 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada 
tietoja ennen sopimuksen tekemistä. 
Elinkeinonharjoittajia ei kuitenkaan pitäisi 
velvoittaa antamaan tietoja, jos ne 
ilmenevät asiayhteydestä. Esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävässä kaupassa tuotteen 
pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan 
henkilöllisyys ja toimitusjärjestelyt voivat 
ilmetä asiayhteydestä. Etämyynnin ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa suoritettavien liiketoimien 
osalta elinkeinonharjoittajan olisi aina 
annettava tiedot maksujärjestelyihin, 
toimitukseen, sopimuksen täyttämiseen ja 
valitusten käsittelyyn sovellettavasta 
käytännöstä, sillä nämä eivät ehkä ilmene 
asiayhteydestä.

(17) Kuluttajan olisi saatava kattavasti 
tietoa hyvissä ajoin ennen etäsopimukseen, 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävään sopimukseen tai 
vastaavaan sopimukseen sitoutumistaan. 

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 5.

Tarkistus 298
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada 
tietoja ennen sopimuksen tekemistä.
Elinkeinonharjoittajia ei kuitenkaan pitäisi 
velvoittaa antamaan tietoja, jos ne 

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada 
tietoja ennen sopimuksen tekemistä sitovaa 
sopimusvahvistustaan varten.
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ilmenevät asiayhteydestä. Esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävässä kaupassa tuotteen 
pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan 
henkilöllisyys ja toimitusjärjestelyt voivat 
ilmetä asiayhteydestä. Etämyynnin ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa suoritettavien liiketoimien 
osalta elinkeinonharjoittajan olisi aina 
annettava tiedot maksujärjestelyihin, 
toimitukseen, sopimuksen täyttämiseen ja 
valitusten käsittelyyn sovellettavasta 
käytännöstä, sillä nämä eivät ehkä ilmene 
asiayhteydestä.

Or.en

Tarkistus 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada 
tietoja ennen sopimuksen tekemistä.
Elinkeinonharjoittajia ei kuitenkaan pitäisi 
velvoittaa antamaan tietoja, jos ne 
ilmenevät asiayhteydestä. Esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävässä kaupassa tuotteen 
pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan 
henkilöllisyys ja toimitusjärjestelyt voivat 
ilmetä asiayhteydestä. Etämyynnin ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa suoritettavien liiketoimien 
osalta elinkeinonharjoittajan olisi aina 
annettava tiedot maksujärjestelyihin, 
toimitukseen, sopimuksen täyttämiseen ja 
valitusten käsittelyyn sovellettavasta 
käytännöstä, sillä nämä eivät ehkä ilmene 
asiayhteydestä.

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada 
tietoja hyvissä ajoin ennen sopimuksen 
tekemistä.

Or.en
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Tarkistus 300
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada 
tietoja ennen sopimuksen tekemistä.
Elinkeinonharjoittajia ei kuitenkaan pitäisi 
velvoittaa antamaan tietoja, jos ne 
ilmenevät asiayhteydestä. Esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävässä kaupassa tuotteen 
pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan 
henkilöllisyys ja toimitusjärjestelyt voivat 
ilmetä asiayhteydestä. Etämyynnin ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa suoritettavien liiketoimien 
osalta elinkeinonharjoittajan olisi aina 
annettava tiedot maksujärjestelyihin, 
toimitukseen, sopimuksen täyttämiseen ja 
valitusten käsittelyyn sovellettavasta 
käytännöstä, sillä nämä eivät ehkä ilmene 
asiayhteydestä.

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada 
tietoja ennen sopimuksen tekemistä.

Or.fr

Tarkistus 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada
tietoja ennen sopimuksen tekemistä.
Elinkeinonharjoittajia ei kuitenkaan pitäisi 
velvoittaa antamaan tietoja, jos ne ilmenevät 
asiayhteydestä. Esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävässä kaupassa tuotteen 
pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan 
henkilöllisyys ja toimitusjärjestelyt voivat 
ilmetä asiayhteydestä. Etämyynnin ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa suoritettavien liiketoimien 

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada 
ennen sopimuksen tekemistä tietoja 
ymmärtämällään kielellä.
Elinkeinonharjoittajia ei kuitenkaan pitäisi 
velvoittaa antamaan tietoja, jos ne ilmenevät 
asiayhteydestä, mutta elinkeinonharjoittajat 
olisi velvoitettava kiinnittämään kuluttajan 
huomiota näihin tietoihin ja vastaamaan 
kaikkiin tiedusteluihin tai antamaan 
selvennyksiä. Esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävässä kaupassa tuotteen 
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osalta elinkeinonharjoittajan olisi aina 
annettava tiedot maksujärjestelyihin, 
toimitukseen, sopimuksen täyttämiseen ja 
valitusten käsittelyyn sovellettavasta 
käytännöstä, sillä nämä eivät ehkä ilmene 
asiayhteydestä.

pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan 
henkilöllisyys ja toimitusjärjestelyt voivat 
ilmetä asiayhteydestä. Etämyynnin ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa suoritettavien liiketoimien 
osalta elinkeinonharjoittajan olisi aina 
annettava tiedot maksujärjestelyihin, 
toimitukseen, sopimuksen täyttämiseen ja 
valitusten käsittelyyn sovellettavasta 
käytännöstä, sillä nämä eivät ehkä ilmene 
asiayhteydestä.

Or.el

Tarkistus 302
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jäsenvaltioiden olisi lisäksi erityisesti 
varmistettava olemassa olevien välineiden 
ja asiasta vastaavien elinten, kansallisten 
viranomaisten, sääntelyelinten ja 
kuluttajajärjestöjen yhteistyön avulla, että 
estetään sellaisten yritysten kaupallinen 
toiminta, jotka käyttävät internetiä 
kätkeäkseen pitkäaikaiset sopimukset 
sellaisten tarjousten taakse, jotka sisältävät 
käyttäjän rekisteröitymisen jälkeen 
näennäisesti ilmaiseksi ladattavia sisältöjä 
verkkosivustolta, sillä tällaiset käytännöt 
vahingoittavat huomattavasti kuluttajan 
luottamusta Euroopan unionin 
sisämarkkinoihin.

Or.it

Tarkistus 303
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(19) Julkisessa huutokaupassa 
huutokaupanpitäjä voi menetelmän 
luonteen ja perinteiden takia ilmoittaa omat 
yhteystietonsa sen sijaan, että ilmoittaisi sen 
myyjän maantieteellisen osoitteen ja 
henkilöllisyyden, jonka puolesta hän myy 
tavaroita.

Poistetaan.

Or.fr

Tarkistus 304
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(21) Etäsopimusten osalta 
tiedonantovaatimukset olisi sopeutettava 
niin, että otetaan huomioon tiettyjen 
välineiden tekniset rajoitteet, kuten 
merkkimäärä tietyissä matkapuhelinnäytöissä 
tai televisiomainoksiin liittyvät 
aikarajoitukset. Tällaisessa tapauksessa 
elinkeinonharjoittajan olisi annettava ainakin 
noudatettava vähimmäistiedot ja neuvottava 
kuluttajalle toinen tietolähde, esimerkiksi 
maksuton puhelinnumero tai hyperlinkki 
elinkeinonharjoittajan verkkosivulle, josta 
tarvittavat tiedot ovat suoraan ja helposti 
saatavissa.

(21) Etäsopimusten osalta 
tiedonantovaatimukset olisi sopeutettava 
niin, että otetaan huomioon tiettyjen 
välineiden tekniset rajoitteet, kuten 
merkkimäärä tietyissä matkapuhelinnäytöissä 
tai televisiomainoksiin liittyvät 
aikarajoitukset. Tällaisessa tapauksessa 
elinkeinonharjoittajan olisi annettava ainakin 
noudatettava vähimmäistiedot ja neuvottava 
kuluttajalle toinen tietolähde, esimerkiksi 
maksuton puhelinnumero tai hyperlinkki 
elinkeinonharjoittajan verkkosivulle, josta 
tarvittavat tiedot ovat kokonaisuudessaan 
suoraan ja helposti saatavissa.

Or.it

Tarkistus 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(21) Etäsopimusten osalta 
tiedonantovaatimukset olisi sopeutettava 

(21) Etäsopimusten osalta 
tiedonantovaatimukset olisi sopeutettava 
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niin, että otetaan huomioon tiettyjen 
välineiden tekniset rajoitteet, kuten 
merkkimäärä tietyissä matkapuhelinnäytöissä 
tai televisiomainoksiin liittyvät 
aikarajoitukset. Tällaisessa tapauksessa 
elinkeinonharjoittajan olisi annettava ainakin 
noudatettava vähimmäistiedot ja neuvottava 
kuluttajalle toinen tietolähde, esimerkiksi 
maksuton puhelinnumero tai hyperlinkki 
elinkeinonharjoittajan verkkosivulle, josta
tarvittavat tiedot ovat suoraan ja helposti 
saatavissa.

niin, että otetaan huomioon tiettyjen 
välineiden tekniset rajoitteet, kuten 
merkkimäärä tietyissä matkapuhelinnäytöissä 
tai televisiomainoksiin liittyvät 
aikarajoitukset. Tällaisessa tapauksessa 
elinkeinonharjoittajan olisi annettava ainakin 
noudatettava vähimmäistiedot ja neuvottava 
kuluttajalle toinen tietolähde, esimerkiksi 
maksuton puhelinnumero tai hyperlinkki 
elinkeinonharjoittajan verkkosivulle, jolta
tarvittavat tiedot ovat suoraan ja helposti 
saatavissa ja jolla ne on esitetty selkeästi ja 
kuluttajan ymmärtämällä kielellä.

Or.el

Tarkistus 306
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä 
tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi 
hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta 
hän voi varmistaa tuotteiden luonteen ja 
toimivuuden.

(22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä 
tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi 
hänellä olisi oltava peruuttamisen 
määräajan loppuun saakka
peruuttamisoikeus, jotta hän voi varmistaa 
tuotteiden luonteen, laadun ja hyvän
toimivuuden.

Or.it

Perustelu

Vilpittömässä mielessä toimimisen periaatetta voidaan soveltaa vain harvoissa tapauksissa (esim. 
vakuutussopimukset). Näissä tapauksissa periaatetta kuitenkin sovelletaan, vaikka tekstissä ei sitä 
mainittaisikaan.

Tarkistus 307
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä 
tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi 
hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta 
hän voi varmistaa tuotteiden luonteen ja 
toimivuuden.

(22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä 
tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi 
hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta 
hän voi varmistaa tuotteiden luonteen, 
laadun ja toimivuuden.

Or.fr

Tarkistus 308
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä 
tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi 
hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta 
hän voi varmistaa tuotteiden luonteen ja
toimivuuden.

(22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä 
tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi 
hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta 
hän voi ennen peruuttamisen määräajan 
umpeutumista nähdä tuotteen luonteen ja 
laadun ja varmistaa sen toimivuuden.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 7.

Tarkistus 309
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä 
tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi 
hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta 
hän voi varmistaa tuotteiden luonteen ja 
toimivuuden.

(22) Etämyynnissä ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
suoritettavissa liiketoimissa kuluttaja ei voi 
nähdä tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, 
ja siksi hänellä olisi oltava 
peruuttamisoikeus, jotta hän voi varmistaa 
tuotteiden luonteen ja toimivuuden.
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Or.en

Tarkistus 310
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Harkinta-ajan alkaminen olisi 
kytkettävä siihen, että elinkeinonharjoittaja 
noudattaa tiedonantovelvoitteitaan, koska 
muussa tapauksessa sopimus olisi edelleen 
voimassa silloinkin, kun kuluttajaa ei ole 
asianmukaisesti informoitu hänen 
oikeuksistaan. Kuitenkin tämä voisi 
houkutella elinkeinonharjoittajaa 
jättämään tiedonantovelvoitteensa 
hoitamatta. Järjestelmässä olisi lisäksi 
annettava kuluttajalle mahdollisuus 
kokeilla tavaroita peruuttamisen määräajan 
kuluessa.

Or.en

Tarkistus 311
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(23) Nykyisin peruuttamisen määräajat 
vaihtelevat eri jäsenvaltioissa ja riippuen 
siitä, onko kyseessä etäsopimus vai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehty sopimus, ja tämä aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta ja erilaisten sääntöjen 
noudattamisesta johtuvia kustannuksia. 
Etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin 
sopimuksiin olisi sovellettava samaa 
peruuttamista koskevaa määräaikaa.

(23) Nykyisin peruuttamisen määräajat 
vaihtelevat eri jäsenvaltioissa ja riippuen 
siitä, onko kyseessä etäsopimus vai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehty sopimus, ja tämä aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta ja erilaisten sääntöjen 
noudattamisesta johtuvia kustannuksia. 
Etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin 
sopimuksiin olisi sovellettava samaa 
peruuttamista koskevaa määräaikaa.

Periaatteessa peruuttamisen määräajan 
olisi päätyttävä 14 päivän kuluttua 
sopimuksen tekemisestä. Tavaran 



AM\836026FI.doc 61/232 PE450.954v01-00

FI

toimittamista koskevien etäsopimusten 
ollessa kyseessä peruuttamisen määräajan 
olisi kuitenkin päätyttävä 14 päivän 
kuluessa siitä, kun kuluttaja on saanut 
tavaran haltuunsa.

Or.it

Tarkistus 312
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(23) Nykyisin peruuttamisen määräajat 
vaihtelevat eri jäsenvaltioissa ja riippuen 
siitä, onko kyseessä etäsopimus vai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehty sopimus, ja tämä aiheuttaa
oikeudellista epävarmuutta ja erilaisten 
sääntöjen noudattamisesta johtuvia 
kustannuksia. Etäsopimuksiin ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtäviin sopimuksiin olisi sovellettava 
samaa peruuttamista koskevaa määräaikaa.

(23) Peruuttamisen määräaikojen kestojen
vaihtelu jäsenvaltioiden välillä sekä 
etäsopimusten että muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten osalta aiheuttavat oikeudellista 
epävarmuutta ja tarpeettomia 
lisäkustannuksia. Olisi sovellettava samaa 
peruuttamisen määräaikaa sekä
etäsopimuksiin että muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan tiloissa tehtyihin
sopimuksiin. Periaatteessa peruuttamisen 
määräajan olisi päätyttävä 14 päivän 
kuluttua sopimuksen tekemisestä. Tavaran 
toimittamista koskevien etäsopimusten 
ollessa kyseessä peruuttamisen määräajan 
olisi päätyttävä 14 päivän kuluessa siitä, 
kun kuluttaja on saanut tavaran haltuunsa.

Or.it

Tarkistus 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(25) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 

(25) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
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näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/31/EY ("Direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä") 9 ja 
11 artiklassa vahvistettujen, sähköisessä 
muodossa tehtäviä sopimuksia ja tilauksia 
koskevien säännösten soveltamista.

näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/31/EY ("Direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä") 9 ja 
11 artiklassa vahvistettujen, sähköisessä 
muodossa tehtäviä sopimuksia ja tilauksia 
koskevien säännösten soveltamista, ja 
sopimus ei missään tapauksessa sido 
kuluttajaa, ellei hän ole saanut kaikkia 
tämän direktiivin 5 artiklassa tarkoitettuja 
tietoja.

Or.el

Tarkistus 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(26) Kun kuluttaja tilaa samalta 
elinkeinonharjoittajalta useamman kuin 
yhden tavaran, hänellä olisi oltava 
peruuttamisoikeus kunkin yksittäisen 
tavaran osalta. Jos tavarat toimitetaan 
erikseen, peruuttamista koskevan 
määräajan pitäisi alkaa silloin, kun 
kuluttaja saa kunkin yksittäisen tavaran 
hallintaansa. Jos tavara toimitetaan erissä 
tai osina, peruuttamista koskevan määräajan 
pitäisi alkaa silloin, kun kuluttaja tai hänen 
osoittamansa kolmas osapuoli saa 
hallintaansa viimeisen erän tai
osatoimituksen.

(26) Kun samanlaisia tavaroita toimitetaan 
toistuvasti, peruuttamista koskevan 
määräajan olisi alettava siitä päivästä, jona
kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, saa 
hallintaansa ensimmäisen osatoimituksen.

Or.de

Tarkistus 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole (27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
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ilmoittanut kuluttajalle 
peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, 
peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi 
pidennettävä. Oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava 
kolmen kuukauden vanhentumisaikaa sillä 
edellytyksellä, että elinkeinonharjoittaja on 
täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa. 
Elinkeinonharjoittajan olisi katsottava 
täyttäneen kaikki sopimusvelvoitteensa, kun 
kuluttajan tilaamat tavarat on toimitettu tai 
palvelut kokonaan suoritettu.

ilmoittanut kuluttajalle 
peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, 
peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi 
pidennettävä. Oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava 
vuoden vanhentumisaikaa.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 9.

Tarkistus 316
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
ilmoittanut kuluttajalle 
peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, 
peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi 
pidennettävä. Oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava 
kolmen kuukauden vanhentumisaikaa sillä 
edellytyksellä, että elinkeinonharjoittaja on 
täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa. 
Elinkeinonharjoittajan olisi katsottava 
täyttäneen kaikki sopimusvelvoitteensa, kun 
kuluttajan tilaamat tavarat on toimitettu tai 
palvelut kokonaan suoritettu.

(27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
ilmoittanut kuluttajalle 
peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, 
peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi 
pidennettävä. Oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava 
kuuden kuukauden vanhentumisaikaa.

Or.de
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Perustelu

Ehdotettu määräajan alkamisajankohta pitäisi ns. tyhjiötilan voimassa liian pitkään ja antaisi 
palvelusopimuksissa sekä myös myyntisopimuksissa kuluttajalle kohtuuttoman pitkän 
nautintaoikeuden. Varsinkin palveluissa tästä seuraisi monimutkaisia prosesseja.

Tarkistus 317
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
ilmoittanut kuluttajalle 
peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, 
peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi 
pidennettävä. Oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava 
kolmen kuukauden vanhentumisaikaa sillä 
edellytyksellä, että elinkeinonharjoittaja on 
täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa. 
Elinkeinonharjoittajan olisi katsottava 
täyttäneen kaikki sopimusvelvoitteensa, kun 
kuluttajan tilaamat tavarat on toimitettu tai 
palvelut kokonaan suoritettu.

(27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
ilmoittanut kuluttajalle 
peruuttamisoikeudesta tai 
peruuttamisoikeuden puuttumisesta ennen 
etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn 
sopimuksen tekemistä, peruuttamista
koskevaa määräaikaa olisi pidennettävä
12 kuukaudella.

Or.fr

Tarkistus 318
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
ilmoittanut kuluttajalle 
peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, 
peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi 
pidennettävä. Oikeusvarmuuden 

(27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
ilmoittanut kuluttajalle 
peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, 
peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi 
pidennettävä yhteen vuoteen.
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turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava 
kolmen kuukauden vanhentumisaikaa sillä 
edellytyksellä, että elinkeinonharjoittaja on 
täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa. 
Elinkeinonharjoittajan olisi katsottava 
täyttäneen kaikki sopimusvelvoitteensa, kun 
kuluttajan tilaamat tavarat on toimitettu tai 
palvelut kokonaan suoritettu.

Or.en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa tämä määräaika on nykyään pidempi tai jopa rajoittamaton. Siksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava pitää voimassa yhden vuoden vähimmäisaika tai pidentää sitä.

Tarkistus 319
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
ilmoittanut kuluttajalle 
peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, 
peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi 
pidennettävä. Oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava 
kolmen kuukauden vanhentumisaikaa sillä 
edellytyksellä, että elinkeinonharjoittaja on 
täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa. 
Elinkeinonharjoittajan olisi katsottava 
täyttäneen kaikki sopimusvelvoitteensa, kun 
kuluttajan tilaamat tavarat on toimitettu tai 
palvelut kokonaan suoritettu.

(27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
ilmoittanut kuluttajalle 
peruuttamisoikeudesta ennen etäsopimuksen 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen tekemistä, 
peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi 
pidennettävä yhteen vuoteen. 
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin sallittava 
pitää voimassa yhden vuoden 
vähimmäismääräaika tai pidentää sitä.

Or.en

Tarkistus 320
Iliana Ivanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri 
jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on 
aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää 
myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan 
käyttöön tarkoitetun yhdenmukaistetun 
vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen 
avulla voidaan yksinkertaistaa 
peruuttamisprosessia ja lisätä 
oikeusvarmuutta. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
lisäämästä yhteisön laajuisesti käytettävään 
vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan 
liittyviä vaatimuksia esimerkiksi 
käytettävästä kirjasinkoosta.

(28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri 
jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on 
aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää 
myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan 
käyttöön tarkoitetun hänen käyttämällään 
EU:n virallisella kielellä laaditun
yhdenmukaistetun vakiomuotoisen 
peruuttamislomakkeen avulla voidaan 
yksinkertaistaa peruuttamisprosessia ja lisätä 
oikeusvarmuutta. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
lisäämästä yhteisön laajuisesti käytettävään 
vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan 
liittyviä vaatimuksia esimerkiksi 
käytettävästä kirjasinkoosta.

Or.en

Tarkistus 321
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri 
jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on 
aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää 
myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan 
käyttöön tarkoitetun yhdenmukaistetun
vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen 
avulla voidaan yksinkertaistaa 
peruuttamisprosessia ja lisätä 
oikeusvarmuutta. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
lisäämästä yhteisön laajuisesti käytettävään
vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan 
liittyviä vaatimuksia esimerkiksi 
käytettävästä kirjasinkoosta.

(28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri 
jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on 
aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää 
myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan 
käyttöön tarkoitetun unionin
vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen 
avulla voidaan yksinkertaistaa 
peruuttamisprosessia ja lisätä 
oikeusvarmuutta. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
lisäämästä unionin laajuisesti käytettävään
vakiomuotoiseen lomakkeeseen mitään 
esitystapaan liittyviä vaatimuksia esimerkiksi 
käytettävästä kirjasinkoosta.

Or.fr
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Tarkistus 322
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri 
jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on 
aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää 
myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan 
käyttöön tarkoitetun yhdenmukaistetun 
vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen 
avulla voidaan yksinkertaistaa
peruuttamisprosessia ja lisätä
oikeusvarmuutta. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
lisäämästä yhteisön laajuisesti käytettävään 
vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan 
liittyviä vaatimuksia esimerkiksi 
käytettävästä kirjasinkoosta.

(28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri 
jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on 
aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää 
myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan 
käyttöön tarkoitetun yhdenmukaistetun 
vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen 
avulla yksinkertaistettaisiin
peruuttamisprosessia ja lisättäisiin
oikeusvarmuutta.

Or.en

Tarkistus 323
Iliana Ivanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(29) Kokemuksesta tiedetään, että monet 
kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat viestivät 
mielellään elinkeinonharjoittajan 
verkkosivuston kautta, ja siksi 
elinkeinonharjoittajan olisi voitava tarjota 
kuluttajalle mahdollisuus täyttää 
peruuttamislomake verkossa. Tällöin 
elinkeinonharjoittajan olisi toimitettava 
vastaanottokuittaus sähköpostitse viipymättä.

(29) Kokemuksesta tiedetään, että monet 
kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat viestivät 
mielellään elinkeinonharjoittajan 
verkkosivuston kautta, ja siksi 
elinkeinonharjoittajan olisi voitava tarjota 
kuluttajalle mahdollisuus täyttää 
peruuttamislomake verkossa. Tällöin 
elinkeinonharjoittajan olisi toimitettava 
vastaanottokuittaus sähköpostitse viipymättä 
ja joka tapauksessa viimeistään yhden 
työpäivän kuluessa peruuttamislomakkeen 
toimittamisesta.

Or.en
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Perustelu

Ilmaisu "viipymättä" tulkittaisiin eri tavoin kussakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 324
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(30) Jos kauppa peruutetaan, 
elinkeinonharjoittajan olisi palautettava 
kaikki kuluttajan suorittamat maksut, myös
sellaiset, jotka on suoritettu niiden kulujen 
kattamiseksi, joita elinkeinonharjoittajalle 
on koitunut tavaroiden toimittamisesta 
kuluttajalle.

(30) Jos kauppa peruutetaan, 
elinkeinonharjoittajan olisi palautettava 
kaikki kuluttajan perustellusti suorittamat ja 
maksamat maksut.

Or.it

Tarkistus 325
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotkut kuluttajat käyttävät 
peruuttamisoikeuttaan käytettyään tavaroita 
enemmän kuin olisi tarpeen niiden luonteen 
ja toimivuuden toteamiseksi. Tällöin 
kuluttajan olisi vastattava tavaroiden arvon 
alenemisesta. Tavaran luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi kuluttajan olisi 
käsiteltävä tai kokeiltava sitä samalla tavoin 
kuin hän voisi tehdä myymälässä.
Kuluttajan pitäisi esimerkiksi vain kokeilla 
vaatetta, ei käyttää sitä. Jotta voidaan 
varmistaa palvelusopimusten 
peruuttamisoikeuden toimivuus, kuluttajalle 
ei pitäisi koitua mitään kustannuksia 
sellaisen sopimuksen peruuttamisesta, jossa 
on kyse esimerkiksi ei-kiireellisistä 
kunnostustöistä, joita voidaan myydä 

(31) Kuluttajalla on oikeus käsitellä tai 
kokeilla tavaraa sen luonteen tai 
toimivuuden toteamiseksi. Jotkut kuluttajat 
käyttävät peruuttamisoikeuttaan käytettyään 
tavaroita enemmän kuin olisi tarpeen niiden 
luonteen ja toimivuuden toteamiseksi. 
Tällöin kuluttajan olisi vastattava tavaroiden 
arvon alenemisesta. Kuluttajan pitäisi 
esimerkiksi vain kokeilla vaatetta, ei käyttää 
sitä. Jotta voidaan varmistaa 
palvelusopimusten peruuttamisoikeuden 
toimivuus, kuluttajalle ei pitäisi koitua 
mitään kustannuksia sellaisen sopimuksen 
peruuttamisesta, jossa on kyse esimerkiksi 
ei-kiireellisistä kunnostustöistä, joita voidaan 
myydä kuluttajille painostusta käyttäen 
heidän kotonaan niin, että palvelu suoritetaan 
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kuluttajille painostusta käyttäen heidän 
kotonaan niin, että palvelu suoritetaan heti 
ennen peruuttamista koskevan määräajan 
umpeutumista.

heti ennen peruuttamista koskevan määräajan 
umpeutumista.

Or.en

Tarkistus 326
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotkut kuluttajat käyttävät 
peruuttamisoikeuttaan käytettyään tavaroita 
enemmän kuin olisi tarpeen niiden 
luonteen ja toimivuuden toteamiseksi. 
Tällöin kuluttajan olisi vastattava 
tavaroiden arvon alenemisesta. Tavaran 
luonteen ja toimivuuden toteamiseksi 
kuluttajan olisi käsiteltävä tai kokeiltava sitä
samalla tavoin kuin hän voisi tehdä 
myymälässä. Kuluttajan pitäisi esimerkiksi 
vain kokeilla vaatetta, ei käyttää sitä. Jotta 
voidaan varmistaa palvelusopimusten
peruuttamisoikeuden toimivuus, kuluttajalle 
ei pitäisi koitua mitään kustannuksia 
sellaisen sopimuksen peruuttamisesta, jossa 
on kyse esimerkiksi ei-kiireellisistä 
kunnostustöistä, joita voidaan myydä 
kuluttajille painostusta käyttäen heidän 
kotonaan niin, että palvelu suoritetaan heti 
ennen peruuttamista koskevan määräajan 
umpeutumista.

(31) Tavaran luonteen ja toimivuuden 
toteamiseksi kuluttajan olisi voitava tutkia ja 
kokeilla sitä harkinta-aikana. Kuluttajaa ei 
pitäisi asettaa vastuuseen tavaran 
vahingoittumisesta, jos hän on noudattanut 
kohtuullista huolellisuutta estääkseen 
vahingoittumisen. Kuluttajan olisi voitava
käyttää peruuttamisoikeuttaan myös 
palvelusopimusten suhteen. Jotta voidaan 
varmistaa peruuttamisoikeuden toimivuus, 
kuluttajalle ei pitäisi koitua mitään 
kustannuksia sellaisen sopimuksen 
peruuttamisesta, jossa on kyse esimerkiksi 
ei-kiireellisistä kunnostustöistä, joita voidaan 
myydä kuluttajille painostusta käyttäen 
heidän kotonaan niin, että palvelu suoritetaan 
heti ennen peruuttamista koskevan määräajan 
umpeutumista.

Or.en

Tarkistus 327
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava (33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava 
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joitakin poikkeuksia esimerkiksi tapauksissa, 
joissa peruuttaminen ei olisi asianmukaista 
tuotteen luonteen takia. Tämä koskisi 
esimerkiksi viiniä, joka toimitetaan pitkän 
ajan kuluttua spekulatiivisen sopimuksen 
tekemisestä ja jonka arvo on riippuvainen 
markkinoilla tapahtuvista muutoksista (vielä 
pullottamaton viini, vin en primeur).

joitakin poikkeuksia esimerkiksi tapauksissa, 
joissa peruuttaminen ei olisi asianmukaista 
tuotteen luonteen takia ja joissa 
peruuttamisoikeuden käytöstä koituisi 
kohtuutonta haittaa 
elinkeinonharjoittajalle. Tämä koskisi 
erityisesti elintarvikkeita ja muita 
hygieenisessä mielessä arkoja tai 
pilaantuvia tavaroita, kuten viiniä, joka 
toimitetaan pitkän ajan kuluttua 
spekulatiivisen sopimuksen tekemisestä ja 
jonka arvo on riippuvainen markkinoilla 
tapahtuvista muutoksista (vielä 
pullottamaton viini, vin en primeur). Myös 
tietyt muut tavarat tai palvelut, joiden hinta 
on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista 
muutoksista, esimerkiksi raaka-aineet, olisi 
rajattava pois peruuttamisoikeuden 
soveltamisalasta.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 13.

Tarkistus 328
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava 
joitakin poikkeuksia esimerkiksi tapauksissa, 
joissa peruuttaminen ei olisi asianmukaista 
tuotteen luonteen takia. Tämä koskisi 
esimerkiksi viiniä, joka toimitetaan pitkän 
ajan kuluttua spekulatiivisen sopimuksen 
tekemisestä ja jonka arvo on riippuvainen 
markkinoilla tapahtuvista muutoksista 
(vielä pullottamaton viini, vin en primeur)..

(33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava 
joitakin poikkeuksia esimerkiksi tapauksissa, 
joissa peruuttaminen ei olisi asianmukaista 
tuotteen luonteen takia ja joissa 
peruuttamisoikeuden käytöstä koituisi 
kohtuutonta haittaa elinkeinonharjoittajalle 
tai tuotteen valmistajalle. Tämä koskisi 
erityisesti elintarvikkeita ja muita 
hygieenisessä mielessä arkoja tavaroita, 
kuten vartalonhoitoon tarkoitettuja 
sähkölaitteita tai elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin tulevia sähkölaitteita. 

Or.de
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Tarkistus 329
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(34) Myös sellaisia palveluita koskevien 
etäsopimusten yhteydessä, joiden 
suorittaminen alkaa peruuttamista koskevan 
määräajan aikana (esimerkiksi kun kuluttaja 
lataa tiedostoja itselleen määräajan aikana), 
olisi kohtuutonta sallia peruuttaminen sen 
jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt palvelua 
osittain tai kokonaan. Siksi kuluttajan olisi 
menetettävä peruuttamisoikeutensa, kun 
suorittaminen alkaa kuluttajan ennakolta 
antamalla nimenomaisella suostumuksella.

(34) Myös sellaisia palveluita koskevien 
etäsopimusten tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten yhteydessä, joiden suorittaminen 
alkaa peruuttamista koskevan määräajan 
aikana (esimerkiksi kun kuluttaja lataa 
tiedostoja itselleen määräajan aikana), olisi 
kohtuutonta sallia peruuttaminen sen jälkeen, 
kun kuluttaja on käyttänyt palvelua osittain 
tai kokonaan. Siksi kuluttajan olisi 
menetettävä peruuttamisoikeutensa, kun 
suorittaminen alkaa kuluttajan ennakolta 
antamalla nimenomaisella suostumuksella, 
sillä edellytyksellä että suostumus on 
tietoon perustuva eli kuluttajalle tiedotetaan 
tämän valinnan seurauksista ja 
peruuttamisoikeuden menettämisestä.

Or.fr

Tarkistus 330
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(34) Myös sellaisia palveluita koskevien 
etäsopimusten yhteydessä, joiden 
suorittaminen alkaa peruuttamista koskevan 
määräajan aikana (esimerkiksi kun kuluttaja 
lataa tiedostoja itselleen määräajan aikana), 
olisi kohtuutonta sallia peruuttaminen sen 
jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt palvelua
osittain tai kokonaan. Siksi kuluttajan olisi 
menetettävä peruuttamisoikeutensa, kun 
suorittaminen alkaa kuluttajan ennakolta 
antamalla nimenomaisella suostumuksella.

(34) Myös sellaisia palveluita koskevien 
etäsopimusten yhteydessä, joiden 
suorittaminen alkaa peruuttamista koskevan 
määräajan aikana (esimerkiksi kun kuluttaja 
lataa tiedostoja itselleen määräajan aikana), 
olisi kohtuutonta sallia peruuttaminen sen 
jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt palvelua 
kokonaan.
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Or.en

Tarkistus 331
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(34) Myös sellaisia palveluita koskevien 
etäsopimusten yhteydessä, joiden 
suorittaminen alkaa peruuttamista koskevan 
määräajan aikana (esimerkiksi kun kuluttaja 
lataa tiedostoja itselleen määräajan aikana), 
olisi kohtuutonta sallia peruuttaminen sen 
jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt palvelua 
osittain tai kokonaan. Siksi kuluttajan olisi 
menetettävä peruuttamisoikeutensa, kun 
suorittaminen alkaa kuluttajan ennakolta 
antamalla nimenomaisella suostumuksella.

(34) Myös sellaisia palveluita koskevien 
etäsopimusten yhteydessä, joiden 
suorittaminen alkaa peruuttamista koskevan 
määräajan aikana (esimerkiksi kun kuluttaja 
lataa tiedostoja itselleen määräajan aikana), 
olisi kohtuutonta sallia peruuttaminen sen 
jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt palvelua 
osittain tai kokonaan. Siksi kuluttajan olisi 
menetettävä peruuttamisoikeutensa, kun 
suorittaminen alkaa kuluttajan ennakolta 
antamalla nimenomaisella suostumuksella.
Koska kuitenkin muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin palvelusopimuksiin (mukaan 
lukien sopimukset, joissa kauppaan sisältyy 
myös tavaroiden toimittamista) 
mahdollisesti liittyy psykologista painetta, 
kuluttajan olisi säilytettävä 
peruuttamisoikeutensa silloin kun palvelun 
suorittaminen alkaa peruuttamisen 
määräajan kuluessa kuluttajan 
nimenomaisesta pyynnöstä, jonka hän on 
tehnyt pysyvällä välineellä. Olisi kuitenkin 
kohtuutonta sallia peruuttaminen ilman, 
että kuluttaja olisi velvollinen maksamaan 
elinkeinonharjoittajalle kohtuullisen 
summan, joka vastaisi kaupan osana ennen 
peruuttamista suoritettuja palveluja ja 
toimitettuja tavaroita sillä edellytyksellä, 
että elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut 
kuluttajalle pysyvällä välineellä tämän 
maksamisvelvollisuudesta ennen 
sopimuksen tekemistä.

Or.en
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Tarkistus 332
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Olisi suhteetonta soveltaa 3 luvun 
säännöksiä arvoltaan hyvin pieniin muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin. 

Or.en

Tarkistus 333
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(36) Peruuttamisoikeuden soveltaminen 
tiettyihin majoitus-, kuljetus- ja vapaa-ajan 
palveluihin ei ehkä olisi asianmukaista. 
Tällaisen sopimuksen tekeminen merkitsee 
kapasiteetin varaamista sopimuksen 
täyttämiseksi, ja sopimuksen peruuntuessa 
elinkeinonharjoittajan voi olla vaikea löytää 
tälle kapasiteetille muuta käyttöä. Siksi 
kuluttajille annettavia tietoja ja 
peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei 
pitäisi soveltaa kyseisiin etäsopimuksiin.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 334
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(36) Peruuttamisoikeuden soveltaminen 
tiettyihin majoitus-, kuljetus- ja vapaa-ajan 
palveluihin ei ehkä olisi asianmukaista.

(36) Peruuttamisoikeuden soveltaminen 
tiettyihin majoitus-, kuljetus- ja vapaa-ajan 
palveluihin ei ehkä olisi asianmukaista. Jos 
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Tällaisen sopimuksen tekeminen merkitsee 
kapasiteetin varaamista sopimuksen 
täyttämiseksi, ja sopimuksen peruuntuessa 
elinkeinonharjoittajan voi olla vaikea löytää 
tälle kapasiteetille muuta käyttöä. Siksi
kuluttajille annettavia tietoja ja 
peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei 
pitäisi soveltaa kyseisiin etäsopimuksiin.

suorittaminen alkaa peruuttamista 
koskevan määräajan aikana, olisi 
kohtuutonta sallia peruuttaminen sen 
jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt palvelua 
osittain tai kokonaan. Siksi kuluttajan olisi 
menetettävä peruuttamisoikeutensa, kun 
suorittaminen alkaa kuluttajan pysyvällä 
välineellä ennakolta antamalla 
nimenomaisella suostumuksella.

Or.el

Tarkistus 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Jos elinkeinonharjoittaja ei täytä 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajan olisi pysyvällä välineellä 
kehotettava elinkeinonharjoittajaa 
hoitamaan luovutus vähintään seitsemän 
päivän kuluessa ja ilmoitettava 
elinkeinonharjoittajalle aikomuksestaan 
purkaa sopimus, ellei luovutus toteudu. Jos 
luovutus ei ole toteutunut mainitun 
määräajan päätyttyä, kuluttaja voi purkaa 
sopimuksen. Rajoittamatta kuluttajan 
oikeuksia vahingonkorvaukseen 
kuluttajalla olisi oltava oikeus saada 
takaisin jo maksamansa summat seitsemän 
päivän kuluessa sopimuksen 
purkautumisesta. Jäsenvaltioiden olisi 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi voitava antaa tai pitää 
voimassa kansallisia säännöksiä muista 
oikaisukeinoista sellaisten tapausten 
varalta, että luovutus ei toteudu kuluttajan 
asettamassa määräajassa.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 17.
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Tarkistus 336
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Jos elinkeinonharjoittaja ei täytä 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajan olisi pysyvällä välineellä 
kehotettava elinkeinonharjoittajaa 
hoitamaan luovutus kohtuullisessa 
määräajassa ja ilmoitettava 
elinkeinonharjoittajalle aikomuksestaan 
purkaa sopimus, ellei luovutus toteudu. 
Kuluttajalla olisi oltava oikeus saada 
takaisin jo maksamansa summat seitsemän 
päivän kuluessa sopimuksen 
purkautumisesta. Jäsenvaltioiden olisi 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi voitava antaa tai pitää 
voimassa kansallisia säännöksiä muista 
oikaisukeinoista sellaisten tapausten 
varalta, että luovutus ei toteudu kuluttajan 
asettamassa määräajassa.

Or.de

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat säätää vahingonkorvausoikeudellisista seuraamuksista toimitusten 
viivästymisen varalta. Selvyyden vuoksi asia olisi ilmaistava harmonisoidun 22 artiklan 2 kohdan 
sijasta 22 artiklan uudessa 2 a kohdassa.

Tarkistus 337
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(38) Kulutustavaroiden myynnin yhteydessä 
kuljetus voidaan järjestää useilla tavoilla. 
Vain sellainen sääntö, josta voidaan 

(38) Kulutustavaroiden myynnin yhteydessä 
kuljetus voidaan järjestää useilla tavoilla, 
joko välittömästi tai myöhemmin, ja tästä 



PE450.954v01-00 76/232 AM\836026FI.doc

FI

vapaasti poiketa, on tarpeeksi joustava 
kaikkien vaihtoehtojen ottamiseksi 
huomioon. Kuluttajan olisi oltava suojattu 
kaikkia vahinkoja vastaan, jotka aiheutuvat 
tavaroille elinkeinonharjoittajan järjestämän 
kuljetuksen aikana. Vaaranvastuun 
siirtymistä koskevaa sääntöä ei pitäisi 
soveltaa, jos kuluttaja perusteettomasti 
lykkää tavaroiden ottamista haltuunsa 
(esimerkiksi jos kuluttaja ei nouda lähetystä 
postitoimipaikasta postin asettamassa 
määräajassa). Sellaisessa tapauksessa 
kuluttajan olisi kannettava vastuu 
vahingoista elinkeinonharjoittajan kanssa 
sovitun toimitusajan jälkeen.

johtuen elinkeinonharjoittajan olisi 
ilmoitettava määräaika, johon mennessä 
hän sitoutuu kuljettamaan tuotteen, jos 
kuljetusta ei järjestetä välittömästi. 
Kuluttajan olisi oltava suojattu kaikkia 
vahinkoja vastaan, jotka aiheutuvat tavaroille 
elinkeinonharjoittajan järjestämän 
kuljetuksen aikana. Vaaranvastuun 
siirtymistä koskevaa sääntöä ei pitäisi 
soveltaa, jos kuluttaja perusteettomasti 
lykkää tavaroiden ottamista haltuunsa 
(esimerkiksi jos kuluttaja ei nouda lähetystä 
postitoimipaikasta postin asettamassa 
määräajassa). Sellaisessa tapauksessa 
kuluttajan olisi kannettava vastuu 
vahingoista elinkeinonharjoittajan kanssa 
sovitun toimitusajan jälkeen.

Or.fr

Tarkistus 338
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Kuljetuksesta olisi syytä säätää, että 
jos elinkeinonharjoittaja ylittää kuljetuksen 
määräajan yli seitsemällä päivällä, 
kuluttajan olisi voitava purkaa sopimus ja 
vaatia sopimuksen yhteydessä maksetun 
summan palauttamista kokonaisuudessaan. 
Tässä tapauksessa sopimus katsotaan 
puretuksi, kun elinkeinonharjoittaja on 
vastaanottanut viestin, jolla kuluttaja 
ilmoittaa hänelle päätöksestään, ellei 
kuljetus ole saapunut tällä aikaa. 
Elinkeinonharjoittajan olisi palautettava 
sopimuksen yhteydessä maksettu summa 
kokonaisuudessaan mahdollisimman 
nopeasti ja viimeistään seitsemän päivän 
kuluessa sopimuksen purkamista koskevan 
viestin vastaanottamisesta.

Or.fr
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Tarkistus 339
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(38 b) Sopimuksenmukaisuutta koskevalla 
yhdellä yhteisellä toimintamallilla, jolla 
määritetään kuluttajansuojan korkea taso, 
tarjotaan elinkeinonharjoittajille ja 
kuluttajille parempi oikeusturva.

Or.fr

Tarkistus 340
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Kuluttajilla ei useinkaan kauppaa 
tehdessään ole riittävästi mahdollisuuksia 
valita maksutapaa, tai heitä veloitetaan, jos 
he kieltäytyvät käyttämästä tiettyjä 
maksutapoja. Tämä on otettava huomioon 
säännöksessä, joka varmistaa, että 
elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuluttajalle 
erilaisia maksutapoja. Etäsopimuksissa 
maksutapoihin tulisi sisältyä sekä sähköisiä 
että muita maksutapoja. Esimerkiksi 
sähköisen maksamisen vaihtoehtona olisi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolta 
tulostetun maksumääräyksen maksaminen 
pankissa tai muussa elinkeinonharjoittajan 
yhteyspisteessä.

Or.en

Tarkistus 341
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla
olisi ensin oltava mahdollisuus vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara 
tai vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan 
valinnan mukaan, paitsi jos
elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että
mainitut korvaustavat olisivat lainvastaisia 
tai mahdottomia tai edellyttäisivät 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan 
panostuksen määrä olisi määritettävä 
objektiivisesti niin, että otetaan huomioon 
virheen korjaamisesta aiheutuvat 
kustannukset, tavaroiden arvo sekä virheen 
merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi 
pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajan
olisi voitava valita vapaasti eri 
vaihtoehtojen (korjaaminen, vaihtaminen, 
hinnanalennus tai sopimuksen purku) 
välillä. Kuluttajan olisi kuitenkin voitava 
purkaa sopimus vain, jos virhe on vähäistä 
merkittävämpi. Lisäksi kuluttajan ei tulisi 
voida vaatia tavaran korjaamista tai 
vaihtamista tapauksissa, joissa
elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että se
olisi lainvastaista, mahdotonta tai 
edellyttäisi tältä suhteetonta panostusta. 
Varaosien puutetta ei pitäisi pitää perusteena 
sille, että elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista 
virhettä kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

Or.fr

Tarkistus 342
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi ensin oltava mahdollisuus vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara 
tai vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan
valinnan mukaan, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että 
mainitut korvaustavat olisivat lainvastaisia 
tai mahdottomia tai edellyttäisivät 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan 
panostuksen määrä olisi määritettävä 
objektiivisesti niin, että otetaan huomioon 
virheen korjaamisesta aiheutuvat 
kustannukset, tavaroiden arvo sekä virheen 
merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi 
pitää perusteena sille, että 

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi oltava oikeus valita tavaran 
korjaamisen, sen vaihtamisen, 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen välillä. Jos kuluttaja pyytää 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tai 
vaihtamaan tavaran, elinkeinonharjoittajan
olisi tehtävä tämä mahdollisimman 
nopeasti, paitsi jos elinkeinonharjoittaja 
näyttää toteen, että mainitut korvaustavat 
olisivat lainvastaisia tai mahdottomia tai 
edellyttäisivät elinkeinonharjoittajalta 
suhteetonta panostusta. 
Elinkeinonharjoittajan panostuksen määrä 
olisi määritettävä objektiivisesti niin, että 
otetaan huomioon virheen korjaamisesta 
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elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

aiheutuvat kustannukset, tavaroiden arvo 
sekä virheen merkittävyys. Varaosien 
puutetta ei pitäisi pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

Or.fr

Perustelu

Kuluttajan eikä elinkeinonharjoittajan on voitava valita oikaisukeino.

Tarkistus 343
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi ensin oltava mahdollisuus vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara
tai vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan 
valinnan mukaan, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että 
mainitut korvaustavat olisivat lainvastaisia 
tai mahdottomia tai edellyttäisivät
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan 
panostuksen määrä olisi määritettävä 
objektiivisesti niin, että otetaan huomioon 
virheen korjaamisesta aiheutuvat 
kustannukset, tavaroiden arvo sekä virheen 
merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi 
pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

(40) Kuluttaja voi ensi sijassa vaatia myyjää
korjaamaan tai vaihtamaan tavaran, paitsi 
jos tällainen oikaisu olisi mahdoton tai 
epäsuhtainen. Olisi määritettävä 
objektiivisesti, milloin oikaisua on pidettävä 
epäsuhtaisena. Oikaisu on epäsuhtainen, 
jos siitä muuhun oikaisutapaan verrattuna 
aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. 
Tämä vertailu voidaan tehdä esimerkiksi 
myös tavaran korjaamisen ja sopimuksen 
purkamisen välillä. Jotta kustannuksia 
voitaisiin pitää kohtuuttomina, oikaisun 
kustannusten olisi oltava huomattavasti 
korkeammat kuin muun oikaisutavan 
kustannukset.

Or.de

Perustelu

On syytä säilyttää kaupanvastuun nykyinen hierarkia. Epäsuhtaisuus olisi voitava määrittää 
esimerkiksi myös tavaran korjaamisen ja sopimuksen purkamisen välisen suhteen perusteella.
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Tarkistus 344
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi ensin oltava mahdollisuus vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara tai 
vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan 
valinnan mukaan, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että 
mainitut korvaustavat olisivat lainvastaisia 
tai mahdottomia tai edellyttäisivät 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan 
panostuksen määrä olisi määritettävä 
objektiivisesti niin, että otetaan huomioon 
virheen korjaamisesta aiheutuvat 
kustannukset, tavaroiden arvo sekä virheen 
merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi 
pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi aina oltava mahdollisuus valita tämän 
direktiivin mukaisten oikaisukeinojen 
välillä. Kuluttajalla olisi oltava oikeus vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tai 
vaihtamaan tavaran, alentamaan tavaran 
hintaa tai purkamaan sopimuksen.

Or.en

Tarkistus 345
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi ensin oltava mahdollisuus vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara
tai vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan 
valinnan mukaan, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että 
mainitut korvaustavat olisivat lainvastaisia 
tai mahdottomia tai edellyttäisivät 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi ensin oltava mahdollisuus valita 
tavaran korjauksen tai sen vaihdon, hinnan 
alennuksen tai sopimuksen purkamisen
välillä, paitsi jos elinkeinonharjoittaja 
näyttää toteen, että mainitut korvaustavat 
olisivat lainvastaisia tai mahdottomia tai 
edellyttäisivät elinkeinonharjoittajalta 
suhteetonta panostusta.
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panostusta. Elinkeinonharjoittajan 
panostuksen määrä olisi määritettävä 
objektiivisesti niin, että otetaan huomioon 
virheen korjaamisesta aiheutuvat 
kustannukset, tavaroiden arvo sekä virheen 
merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi 
pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

Elinkeinonharjoittajan panostuksen määrä 
olisi määritettävä objektiivisesti niin, että 
otetaan huomioon virheen korjaamisesta 
aiheutuvat kustannukset, tavaroiden arvo 
sekä virheen merkittävyys. Varaosien 
puutetta ei pitäisi pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

Or.el

Perustelu

Kuluttajan olisi joka tapauksessa valittava, millä tavoin tuotteen virheellisyys korvataan.

Tarkistus 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi ensin oltava mahdollisuus vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara tai 
vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan 
valinnan mukaan, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että 
mainitut korvaustavat olisivat lainvastaisia 
tai mahdottomia tai edellyttäisivät 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan 
panostuksen määrä olisi määritettävä 
objektiivisesti niin, että otetaan huomioon 
virheen korjaamisesta aiheutuvat 
kustannukset, tavaroiden arvo sekä virheen 
merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi 
pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or.el
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Tarkistus 347
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi ensin oltava mahdollisuus vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara 
tai vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan 
valinnan mukaan, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että 
mainitut korvaustavat olisivat lainvastaisia 
tai mahdottomia tai edellyttäisivät 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan 
panostuksen määrä olisi määritettävä 
objektiivisesti niin, että otetaan huomioon 
virheen korjaamisesta aiheutuvat 
kustannukset, tavaroiden arvo sekä virheen 
merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi 
pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi valintansa mukaan oltava oikeus 
tavaran korjauttamiseen tai vaihtamiseen, 
paitsi jos elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, 
että mainitut korvaustavat olisivat 
lainvastaisia tai mahdottomia tai 
edellyttäisivät elinkeinonharjoittajalta 
suhteetonta panostusta. Lisäksi kuluttaja voi 
yleensä 30 päivän kuluessa tavaroiden 
toimittamisesta päättää sopimuksen ja 
saada maksamansa hinnan kokonaan 
takaisin. Elinkeinonharjoittajan panostuksen 
määrä olisi määritettävä objektiivisesti niin, 
että otetaan huomioon virheen korjaamisesta 
aiheutuvat kustannukset, tavaroiden arvo 
sekä virheen merkittävyys. Varaosien 
puutetta ei pitäisi pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

Or.en

Tarkistus 348
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi ensin oltava mahdollisuus vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara tai 
vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan 
valinnan mukaan, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että 
mainitut korvaustavat olisivat lainvastaisia 
tai mahdottomia tai edellyttäisivät 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan 

(40) Jos tavara on virheellinen, kuluttajalla 
olisi aina oltava mahdollisuus valita tämän 
direktiivin mukaisten oikaisukeinojen 
välillä. Kuluttajalla olisi oltava oikeus vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tai 
vaihtamaan tavaran, alentamaan tavaran 
hintaa tai purkamaan sopimuksen.
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panostuksen määrä olisi määritettävä 
objektiivisesti niin, että otetaan huomioon 
virheen korjaamisesta aiheutuvat 
kustannukset, tavaroiden arvo sekä virheen 
merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi 
pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa tai ilman 
suhteetonta panostusta.

Or.en

Tarkistus 349
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(41) Kuluttajalle ei pitäisi koitua virheen 
oikaisemisesta mitään kuluja, kuten postitus-, 
työ- tai materiaalikustannuksia. Kuluttajalla 
ei myöskään pitäisi olla velvollisuutta 
suorittaa elinkeinonharjoittajalle korvausta 
viallisten tavaroiden käytöstä.

(41) Kuluttajalle ei pitäisi koitua virheen 
oikaisemisesta mitään kuluja, kuten postitus-, 
työ- tai materiaalikustannuksia, eikä 
kustannuksia virheen oikaisemisesta, jos 
oikaisemisen suorittaa teknisesti pätevä 
muu elinkeinonharjoittaja kuin myyjä tai 
nimetty huoltoedustaja. Kuluttajalla ei 
myöskään pitäisi olla velvollisuutta suorittaa 
elinkeinonharjoittajalle korvausta viallisten 
tavaroiden käytöstä.

Or.cs

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään suojelemaan kuluttajia takuun raukeamiselta siitä syystä, että 
epäpätevä kuluttaja korjaa tai säätää tuotetta.

Tarkistus 350
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(41) Kuluttajalle ei pitäisi koitua virheen (41) Kuluttajalle ei pitäisi koitua tavaran 
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oikaisemisesta mitään kuluja, kuten postitus-
, työ- tai materiaalikustannuksia. 
Kuluttajalla ei myöskään pitäisi olla 
velvollisuutta suorittaa 
elinkeinonharjoittajalle korvausta viallisten 
tavaroiden käytöstä.

saattamisesta sopimuksen mukaiseksi
mitään kuluja, kuten postitus-, työ- tai 
materiaalikustannuksia. Jäsenvaltiot voivat 
säätää, että kuluttajalle tulevaa hyvitystä 
voidaan alentaa sen hyödyn huomioon 
ottamiseksi, minkä kuluttaja on tavarasta 
saanut sen jälkeen, kun tavara on 
luovutettu hänelle.

Or.de

Perustelu

Tavaroiden käytöstä syntyneen hyödyn sulkeminen pois olisi kohtuutonta ja mahdollistaisi 
väärinkäytökset. Lisäksi näin syntyisi rankaiseva elementti, jollaista ei pidä ottaa siviilioikeuteen 
eikä varsinkaan takuuoikeuteen. 

Tarkistus 351
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(42) Jos elinkeinonharjoittaja on 
kieltäytynyt oikaisemasta virhettä tai 
jättänyt virheen oikaisematta useammin 
kuin kerran, kuluttajalla pitäisi olla oikeus 
vapaasti valita jokin käytettävissä olevista 
oikaisukeinoista. Elinkeinonharjoittaja voi 
nimenomaisen kieltäytymisen lisäksi 
kieltäytyä myös epäsuorasti eli olla 
ottamatta kuluttajan oikaisuvaatimusta 
lainkaan huomioon.

Poistetaan.

Or.fr

(Ks. Hoang Ngocin jättämä, johdanto-osan 40 kappaletta koskeva tarkistus.) 

Perustelu

Kuluttajan on voitava valita oikaisukeino kaikissa tapauksissa eikä ainoastaan tapauksissa, joissa 
elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt virheen oikaisemisesta tai jättänyt sen tekemättä.
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Tarkistus 352
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(42) Jos elinkeinonharjoittaja on 
kieltäytynyt oikaisemasta virhettä tai 
jättänyt virheen oikaisematta useammin 
kuin kerran, kuluttajalla pitäisi olla oikeus 
vapaasti valita jokin käytettävissä olevista 
oikaisukeinoista. Elinkeinonharjoittaja voi 
nimenomaisen kieltäytymisen lisäksi 
kieltäytyä myös epäsuorasti eli olla 
ottamatta kuluttajan oikaisuvaatimusta 
lainkaan huomioon.

Poistetaan.

Or.el

Tarkistus 353
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(42) Jos elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt 
oikaisemasta virhettä tai jättänyt virheen 
oikaisematta useammin kuin kerran, 
kuluttajalla pitäisi olla oikeus vapaasti valita 
jokin käytettävissä olevista oikaisukeinoista. 
Elinkeinonharjoittaja voi nimenomaisen 
kieltäytymisen lisäksi kieltäytyä myös 
epäsuorasti eli olla ottamatta kuluttajan 
oikaisuvaatimusta lainkaan huomioon.

(42) Jos elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt 
oikaisemasta virhettä tai jättänyt virheen 
oikaisematta, kuluttajalla pitäisi olla oikeus 
vapaasti valita jokin käytettävissä olevista 
oikaisukeinoista. Elinkeinonharjoittaja voi 
nimenomaisen kieltäytymisen lisäksi 
kieltäytyä myös epäsuorasti. Kieltäytyminen 
on epäsuoraa, kun elinkeinonharjoittajan ei 
ota kuluttajan oikaisuvaatimusta lainkaan 
huomioon. Jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä ne oikeudelliset välineet, jotka 
ovat kuluttajan käytettävissä 
elinkeinonharjoittajan kieltäytymisen 
jälkeen tai sen jälkeen, kun tämä ei ole 
onnistunut oikaisemaan virhettä.

Or.it
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Tarkistus 354
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(42) Jos elinkeinonharjoittaja on 
kieltäytynyt oikaisemasta virhettä tai 
jättänyt virheen oikaisematta useammin 
kuin kerran, kuluttajalla pitäisi olla oikeus
vapaasti valita jokin käytettävissä olevista 
oikaisukeinoista. Elinkeinonharjoittaja voi 
nimenomaisen kieltäytymisen lisäksi 
kieltäytyä myös epäsuorasti eli olla 
ottamatta kuluttajan oikaisuvaatimusta 
lainkaan huomioon.

(42) Kun virheen oikaisukeinoksi valitaan 
korjaaminen tai vaihtaminen, olisi syytä 
täsmentää tapaukset, joissa kuluttajalla olisi 
kuitenkin oikeus vaatia sopimuksen purkua 
tai hinnanalennusta.

Or.fr

Tarkistus 355
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(42) Jos elinkeinonharjoittaja on 
kieltäytynyt oikaisemasta virhettä tai 
jättänyt virheen oikaisematta useammin 
kuin kerran, kuluttajalla pitäisi olla oikeus 
vapaasti valita jokin käytettävissä olevista 
oikaisukeinoista. Elinkeinonharjoittaja voi 
nimenomaisen kieltäytymisen lisäksi 
kieltäytyä myös epäsuorasti eli olla ottamatta 
kuluttajan oikaisuvaatimusta lainkaan 
huomioon.

(42) Kuluttajalla pitäisi olla oikeus vapaasti 
valita jokin käytettävissä olevista 
oikaisukeinoista, ellei hänellä ole oikeutta 
vaatia korjaamista tai vaihtamista.
Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi antaa 
tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä 
virheiden oikaisukeinojen 
valinnanvapaudesta. Kansallisten 
säännösten on kuitenkin oltava 
yhteensopivia Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa eikä 
niillä saa estää direktiivin tavoitteen 
toteutumista eli sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamista ja 
unionin alueen kilpailun vääristymisen 
estämistä. Kansallisten säännösten on 
oltava haluttujen tavoitteiden 
saavuttamiseen sopivia ja oikeasuhtaisia.
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Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 22.

Tarkistus 356
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(42) Jos elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt 
oikaisemasta virhettä tai jättänyt virheen 
oikaisematta useammin kuin kerran, 
kuluttajalla pitäisi olla oikeus vapaasti valita 
jokin käytettävissä olevista oikaisukeinoista. 
Elinkeinonharjoittaja voi nimenomaisen 
kieltäytymisen lisäksi kieltäytyä myös 
epäsuorasti eli olla ottamatta kuluttajan 
oikaisuvaatimusta lainkaan huomioon.

(42) Jos elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt 
oikaisemasta virhettä tai jättänyt virheen 
oikaisematta ainakin kaksi kertaa, 
kuluttajalla pitäisi olla oikeus vapaasti valita 
jokin käytettävissä olevista oikaisukeinoista. 
Elinkeinonharjoittaja voi nimenomaisen 
kieltäytymisen lisäksi kieltäytyä myös 
epäsuorasti eli olla ottamatta kuluttajan 
oikaisuvaatimusta lainkaan huomioon.

Or.de

Tarkistus 357
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(42) Jos elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt 
oikaisemasta virhettä tai jättänyt virheen 
oikaisematta useammin kuin kerran, 
kuluttajalla pitäisi olla oikeus vapaasti 
valita jokin käytettävissä olevista 
oikaisukeinoista. Elinkeinonharjoittaja voi 
nimenomaisen kieltäytymisen lisäksi 
kieltäytyä myös epäsuorasti eli olla ottamatta 
kuluttajan oikaisuvaatimusta lainkaan 
huomioon.

(42) Kun mahdollisuuksia on useita, 
kuluttajalla olisi oltava oikeus valita 
vapaasti saatavilla olevien oikaisukeinojen 
välillä. Näin olisi erityisesti silloin kun
elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt 
oikaisemasta virhettä tai kun 
elinkeinonharjoittaja jättää virheen 
oikaisematta taikka on virhettä 
oikaistessaan aiheuttanut tai aiheuttaa 
huomattavaa haittaa. Elinkeinonharjoittaja 
voi nimenomaisen kieltäytymisen lisäksi 
kieltäytyä myös epäsuorasti eli olla ottamatta 
kuluttajan oikaisuvaatimusta lainkaan 
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huomioon. Arvioitaessa sitä, aiheuttaako 
elinkeinonharjoittaja huomattavaa haittaa 
tai onko todennäköistä, että 
elinkeinonharjoittaja jättää virheen 
oikaisematta, olisi käytettävä puolueettomia 
perusteita, kuten kuluttajan saama huono 
huoltopalvelu.

Or.en

Tarkistus 358
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(42 a) On aiheellista säätää, että 
elinkeinonharjoittajan voidaan katsoa 
olevan vastuussa tietyissä tapauksissa, kun 
kyse on virheistä, jotka ovat olemassa 
silloin, kun vaaranvastuu siirtyy 
kuluttajalle, vaikka virhe ilmenisi vasta 
kyseisen ajankohdan jälkeen.

Or.fr

Tarkistus 359
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(42 b) Kuluttajalla olisi virheiden suhteen 
oltava oikeus kahden vuoden vastuuaikaan. 
Olisi oletettava kuluttajan hyväksi, että 
virheet, jotka ilmenevät kuuden kuukauden 
kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä, ovat 
olleet olemassa jo vaaranvastuun 
siirtymisajankohtana. Jäsenvaltioiden olisi 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi voitava antaa tai pitää 
voimassa kansallisia säännöksiä 
vastuuajoista ja käänteisen todistustaakan 
soveltamisen kestosta tai erityisiä 
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säännöksiä huomattavista virheistä, jotka 
ilmenevät vastuuajan umpeutumisen 
jälkeen. Kansallisten säännösten on 
kuitenkin oltava yhteensopivia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
kanssa eikä niillä saa estää direktiivin 
tavoitteen toteutumista eli sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamista ja 
unionin alueen kilpailun vääristymisen 
estämistä. Kansallisten säännösten on 
oltava haluttujen tavoitteiden 
saavuttamiseen sopivia ja oikeasuhtaisia.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 24.

Tarkistus 360
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(42 b) On aiheellista säätää, että 
jäsenvaltiot voivat halutessaan pitää 
voimassa kansallisessa lainsäädännössään 
sellaiset tämän direktiivin antamishetkellä 
voimassa olevat säännökset, joissa 
säädetään, että elinkeinonharjoittaja on 
vastuussa siitä hetkestä lähtien, jolloin 
kuluttaja huomaa virheen.

Or.fr

Tarkistus 361
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(43) Direktiivin 1999/44/EY mukaisesti Poistetaan.
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jäsenvaltioilla oli mahdollisuus säätää 
vähintään kahden kuukauden pituisesta 
ajasta, jonka kuluessa kuluttajan oli 
ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle 
kaikista virheistä. 
Täytäntöönpanosäännösten erilaisuus on 
aiheuttanut kaupan esteitä. Siksi on tarpeen 
poistaa tämä sääntelyä koskeva 
valinnaisuus ja parantaa oikeusvarmuutta 
velvoittamalla kuluttajat ilmoittamaan 
elinkeinonharjoittajalle virheestä kahden 
kuukauden kuluessa sen 
havaitsemispäivästä.

Or.en

Tarkistus 362
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Tämän alan lainsäädäntö ja 
oikeuskäytäntö eri jäsenvaltioissa 
ilmentävät kasvavia vaatimuksia taata 
kuluttajansuojan korkea taso. Tämän 
kehityksen ja direktiivin 1999/44/EY 
täytäntöönpanosta saadun kokemuksen 
perusteella saattaa osoittautua tarpeelliseksi 
säätää valmistajan suorasta vastuusta 
hänen vastuullaan olevista virheistä.

Or.it

Tarkistus 363
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Tuottaja olisi asetettava suoraan 
vastuuseen virheellisistä tuotteista. 
Tuottajan suora vastuu virheellisistä 
tuotteista vahvistaisi toteutuessaan 
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merkittävästi kuluttajien luottamusta 
ostosten tekemiseen yli rajojen.

Or.en

Tarkistus 364
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(44) Osa elinkeinonharjoittajista tai 
tuottajista myöntää kuluttajille kaupallisia 
takuita. Sen varmistamiseksi, ettei kuluttajaa 
harhauteta, kaupallisissa takuissa olisi oltava 
tietyt tiedot, kuten takuun voimassaoloaika ja 
maantieteellinen soveltamisalue sekä 
ilmoitus siitä, että kaupallisella takuulla ei 
ole vaikutusta lain mukaisiin kuluttajan 
oikeuksiin.

(44) Osa elinkeinonharjoittajista tai 
tuottajista myöntää kuluttajille kaupallisia 
takuita. Sen varmistamiseksi, ettei kuluttajaa 
harhauteta, kaupallisissa takuissa olisi oltava 
tietyt tiedot, kuten takuun voimassaoloaika ja 
maantieteellinen soveltamisalue sekä 
ilmoitus siitä, että kaupallisella takuulla ei 
ole vaikutusta kansallisessa 
lainsäädännössä ja tässä direktiivissä 
säädettyihin lain mukaisiin kuluttajan 
oikeuksiin.

Or.fr

Perustelu

Lain mukaisista kuluttajan oikeuksista säädetään yhtä lailla kansallisessa lainsäädännössä kuin 
tässä direktiivissä.

Tarkistus 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(44) Osa elinkeinonharjoittajista tai 
tuottajista myöntää kuluttajille kaupallisia 
takuita. Sen varmistamiseksi, ettei kuluttajaa 
harhauteta, kaupallisissa takuissa olisi oltava 
tietyt tiedot, kuten takuun voimassaoloaika ja 
maantieteellinen soveltamisalue sekä 
ilmoitus siitä, että kaupallisella takuulla ei 

(44) Osa elinkeinonharjoittajista tai 
tuottajista myöntää kuluttajille kaupallisia 
takuita. Sen varmistamiseksi, ettei kuluttajaa 
harhauteta, kaupallisissa takuissa olisi oltava 
tietyt tiedot, kuten takuun voimassaoloaika ja 
maantieteellinen soveltamisalue sekä 
ilmoitus siitä, että kaupallisella takuulla ei 
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ole vaikutusta lain mukaisiin kuluttajan 
oikeuksiin.

ole vaikutusta lain mukaisiin kuluttajan 
oikeuksiin. Nämä tiedot olisi annettava 
kielellä, jota kuluttaja ymmärtää.

Or.el

Tarkistus 366
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(45) Kuluttajia on tarpeen suojata sellaisilta
kohtuuttomilta sopimusehdoilta, esimerkiksi 
vakiosopimusehdoilta, joista ei ole 
neuvoteltu erikseen. Kohtuuttomia ehtoja 
koskevia sääntöjä ei pitäisi soveltaa 
sellaisiin ehtoihin, joihin kuluttaja on 
suostunut neuvottelun jälkeen. 
Neuvotteluksi ei pitäisi katsoa 
mahdollisuutta valita eri sopimusehdoista, 
jotka on laatinut elinkeinonharjoittaja tai 
kolmas osapuoli elinkeinonharjoittajan 
puolesta.

(45) Kuluttajia on tarpeen suojata 
kohtuuttomilta sopimusehdoilta.

Kohtuuttomilta ehdoilta suojaaminen olisi 
laajennettava koskemaan myös erikseen 
neuvoteltuja sopimusehtoja, koska 
kuluttajalla ei useinkaan ole 
sopimusehtojen sisältöön vaikuttamisessa 
tarvittavaa vahvaa neuvotteluasemaa ja 
tietämystä.

Or.en

Tarkistus 367
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(46) Kohtuuttomia sopimusehtoja koskevia 
säännöksiä ei pitäisi soveltaa 
sopimusehtoihin, jotka vastaavat yhteisön 

Poistetaan.
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lainsäädännön mukaisia jäsenvaltion 
pakottavia lakeja tai asetuksia. 
Kohtuuttomuuden arviointia ei pitäisi 
myöskään tehdä ehdoille, jotka vastaavat 
sellaisten kansainvälisten sopimusten 
määräyksiä tai periaatteita, joissa 
jäsenvaltiot tai yhteisö ovat osapuolina.

Or.en

Tarkistus 368
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia. 
Elinkeinonharjoittajien olisi voitava vapaasti 
valita sopimusehtojen kirjasinlaji ja -koko. 
Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus lukea 
ehdot ennen sopimuksen tekemistä. Tämä 
mahdollisuus voidaan antaa kuluttajalle 
toimittamalla ehdot hänelle pyynnöstä
(elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt 
sopimukset), asettamalla ehdot saatavilla 
muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä, kirjoitettu 
yhdellä kirjasinkoolla ja niiden olisi oltava 
helposti luettavia. Elinkeinonharjoittajien 
olisi voitava vapaasti valita sopimusehtojen 
kirjasinlaji ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen 
tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa 
kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle 
pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla 
ehdot saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

Or.cs

Perustelu

Tällä tarkistuksella haluan suositella sitä, että ehdotukseen sisällytetään velvollisuus esittää 
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sopimusehdot yhdellä kirjasinkoolla, sillä suurin ongelma nykyisessä käytännössä eräissä EU:n 
jäsenvaltiossa on, että sopimuksen tärkeimmät tiedot on esitetty poikkeuksellisen pienellä tekstillä, 
mikä rajoittaa erityisesti ikääntyneiden kansalaisten oikeuksia tutustua näihin tietoihin.

Tarkistus 369
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi
oltava helposti luettavia.
Elinkeinonharjoittajien olisi voitava 
vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji 
ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen 
tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa 
kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle
pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla 
ehdot saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä, ja ne olisi
vahvistettava pysyvällä välineellä olevassa 
tekstimuodossa. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen 
tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa 
kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle, 
asettamalla ehdot saataville muulla tavoin
paikkaan, josta kuluttajan voidaan 
kohtuudella odottaa löytävän ne, 
(esimerkiksi sijoittamalla ne näkyvästi
elinkeinonharjoittajan verkkosivuille
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen
etukäteen antama suostumus kaikkiin 
maksuihin, jotka eivät kuulu 
elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

Or.fr

Tarkistus 370
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia. 
Elinkeinonharjoittajien olisi voitava 
vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji 
ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen 
tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa 
kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle 
pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla 
ehdot saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset).. Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia. Sopimusehdot olisi 
laadittava samalla kirjasinlajilla.
Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus lukea 
ehdot ennen sopimuksen tekemistä. Tämä 
mahdollisuus voidaan antaa kuluttajalle 
toimittamalla ehdot hänelle pyynnöstä 
(elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt 
sopimukset), asettamalla ehdot saatavilla 
muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

Or.en

Tarkistus 371
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia.
Elinkeinonharjoittajien olisi voitava 
vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji 
ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen 
tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa 
kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle 
pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia sekä helposti ja 
pysyvästi saatavilla kielellä, jolla sopimus 
on tehty. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen 
tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa 
kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle 
pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla 
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toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla 
ehdot saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset).. Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

ehdot saataville muulla tavoin paikasta, 
josta kuluttaja kohtuudella voi odottaa 
löytävänsä ne (esimerkiksi hyvin näkyville 
sijoitettuina elinkeinonharjoittajan 
verkkosivujen kautta etäsopimusten osalta) 
tai liittämällä vakioehdot tilauslomakkeeseen 
(muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset).. 
Elinkeinonharjoittajan olisi saatava 
kuluttajan nimenomainen 
ennakkosuostumus kaikkiin maksuihin, 
jotka eivät kuulu elinkeinonharjoittajan 
pääasiallisen sopimusvelvoitteen 
täyttämisestä suoritettavaan korvaukseen. 
Järjestelmät, joissa suostumuksen 
antamisesta on erikseen kieltäydyttävä, kuten 
valmiiksi täytetyt valintaruudut 
verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

Or.en

Tarkistus 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia.
Elinkeinonharjoittajien olisi voitava 
vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji 
ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen 
tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa 
kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle 
pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla 
ehdot saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia. Kuluttajalla pitäisi 
olla mahdollisuus lukea ehdot ennen 
sopimuksen tekemistä. Tämä mahdollisuus 
voidaan antaa kuluttajalle toimittamalla 
ehdot hänelle pyynnöstä
(elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt 
sopimukset), asettamalla ehdot saatavilla 
muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
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sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

Or.fr

Perustelu

Ei vaikuta asianmukaiselta jättää elinkeinonharjoittajan valittavaksi sopimusehtojen kirjasinlaji 
ja -koko, vaikka valinta tehtäisiinkin noudattaen luettavuuden, ymmärrettävyyden ja selkeyden 
kriteerejä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun kirjasinkoko on alle 8, useimmat sopimukset 
eivät ole enää luettavissa.

Tarkistus 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia.
Elinkeinonharjoittajien olisi voitava vapaasti 
valita sopimusehtojen kirjasinlaji ja -koko.
Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus lukea 
ehdot ennen sopimuksen tekemistä. Tämä 
mahdollisuus voidaan antaa kuluttajalle 
toimittamalla ehdot hänelle pyynnöstä
(elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt 
sopimukset), asettamalla ehdot saatavilla
muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia ja joka tapauksessa 
saatavilla ainakin kuluttajan omalla 
kielellä. Elinkeinonharjoittajien olisi voitava 
vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji ja 
-koko, edellyttäen, että ne täyttävät edellä 
mainitut ehdot ja ovat jäsenvaltioiden 
mahdollisesti asettamien vaatimusten 
mukaisia. Lisäksi sopimusehdot on 
sijoitettava selvästi näkyvään kohtaan 
sopimuksessa, ja niiden on oltava saatavilla 
kielellä, jolla sopimus on tehty. Jäsenvaltiot 
voivat lainsäädännössään pitää voimassa 
tai ottaa käyttöön lisävaatimuksia, jotka 
koskevat ehtojen parempaa esittämistä. 
Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus lukea 
ehdot ennen sopimuksen tekemistä. Tämä 
mahdollisuus voidaan antaa kuluttajalle 
toimittamalla ehdot hänelle pyynnöstä
(elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt 
sopimukset), asettamalla ehdot saataville
muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
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vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

Or.el

Tarkistus 374
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia.
Elinkeinonharjoittajien olisi voitava 
vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji 
ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen 
tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa 
kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle 
pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla 
ehdot saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä 
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset).. Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on erikseen 
kieltäydyttävä, kuten valmiiksi täytetyt 
valintaruudut verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia sekä helposti ja 
pysyvästi saatavilla kielellä, jolla sopimus 
on tehty. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen sopimuksen 
tekemistä. Tämä mahdollisuus voidaan antaa 
kuluttajalle toimittamalla ehdot hänelle 
pyynnöstä (elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset), asettamalla
ehdot saataville muulla tavoin paikasta, 
josta kuluttaja kohtuudella voi odottaa 
löytävänsä ne (esimerkiksi hyvin näkyville 
sijoitettuina elinkeinonharjoittajan 
verkkosivujen kautta etäsopimusten osalta) 
tai liittämällä vakioehdot tilauslomakkeeseen 
(muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset). 
Elinkeinonharjoittajan olisi saatava 
kuluttajan nimenomainen 
ennakkosuostumus kaikkiin maksuihin, 
jotka eivät kuulu elinkeinonharjoittajan 
pääasiallisen sopimusvelvoitteen 
täyttämisestä suoritettavaan korvaukseen. 
Järjestelmät, joissa suostumuksen 
antamisesta on erikseen kieltäydyttävä, kuten 
valmiiksi täytetyt valintaruudut 
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verkkosivuilla, olisi kiellettävä.

Or.en

Tarkistus 375
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Tämä ei koske sopimuksen 
tekemiseen liittyviä kansallisia 
muotovaatimuksia tai muita 
muotovaatimuksia, kuten sopimuksen kieltä 
tai sisältöä taikka erityisalojen 
sopimusehtojen laatimista koskevia 
vaatimuksia.

Or.de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleenkin soveltaa yleisen sopimusoikeuden muotovaatimuksia, 
esimerkiksi sopimuksen tekoa koskevia muotovaatimuksia, joita ei katsota ulkoasua koskeviksi 
vaatimuksiksi. 

Tarkistus 376
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Hinnankorotusehtojen oletetaan 
olevan kohtuuttomia, jos kuluttaja ei 
tällaisessa tapauksessa voi purkaa 
sopimusta ja lopullinen hinta on sovittuun 
hintaan nähden liian korkea. Tällä ei 
kuitenkaan saisi estää matkanjärjestäjiä 
muuttamasta sopimuksessa vahvistettua 
hintaa neuvoston direktiivin 90/314/EY 
4 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan säännösten 
nojalla.
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Or.de

Tarkistus 377
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja 
sisämarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi tähän direktiiviin olisi 
sisällytettävä kaksi luetteloa kohtuuttomista 
ehdoista. Liitteessä II luetellaan ehdot, joita 
olisi pidettävä kaikissa tilanteissa 
kohtuuttomina. Liitteessä III esitetään 
luettelo ehdoista, joita olisi pidettävä 
kohtuuttomina, ellei elinkeinonharjoittaja 
muuta osoita. Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
sovellettava samoja luetteloita.

(50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja 
sisämarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi tähän direktiiviin olisi 
sisällytettävä kaksi ohjeellista luetteloa 
kohtuuttomista ehdoista: liitteessä II 
luetellaan ehdot, joita olisi pidettävä kaikissa 
tilanteissa kohtuuttomina, ja liitteessä III 
esitetään luettelo ehdoista, joita olisi 
pidettävä kohtuuttomina, ellei 
elinkeinonharjoittaja muuta osoita. Kaikissa 
jäsenvaltioissa olisi sovellettava samoja 
luetteloita. Koska nämä luettelot ovat 
ohjeellisia, jäsenvaltiot voivat täydentää 
niitä ja kuluttajansuojan korkeamman 
tason varmistamiseksi pitää voimassa tai 
antaa säännöksiä muiden sopimusehtojen 
määrittämiseksi kaikissa olosuhteissa 
kohtuuttomiksi tai ehdoiksi, joita voidaan 
pitää kohtuuttomina.

Or.fr

Tarkistus 378
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja 
sisämarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi tähän direktiiviin olisi 
sisällytettävä kaksi luetteloa kohtuuttomista 
ehdoista. Liitteessä II luetellaan ehdot, joita 
olisi pidettävä kaikissa tilanteissa 
kohtuuttomina. Liitteessä III esitetään 
luettelo ehdoista, joita olisi pidettävä 

(50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja 
sisämarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi tähän direktiiviin olisi 
sisällytettävä kaksi ohjeellista luetteloa 
kohtuuttomista ehdoista. Liitteessä II 
luetellaan ehdot, joita olisi pidettävä kaikissa 
tilanteissa kohtuuttomina. Liitteessä III 
esitetään luettelo ehdoista, joita olisi 
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kohtuuttomina, ellei elinkeinonharjoittaja 
muuta osoita. Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
sovellettava samoja luetteloita.

pidettävä kohtuuttomina, ellei 
elinkeinonharjoittaja muuta osoita.

Or.en

Tarkistus 379
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja 
sisämarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi tähän direktiiviin olisi 
sisällytettävä kaksi luetteloa kohtuuttomista 
ehdoista. Liitteessä II luetellaan ehdot, joita 
olisi pidettävä kaikissa tilanteissa 
kohtuuttomina. Liitteessä III esitetään 
luettelo ehdoista, joita olisi pidettävä 
kohtuuttomina, ellei elinkeinonharjoittaja 
muuta osoita. Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
sovellettava samoja luetteloita.

(50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja 
sisämarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi tähän direktiiviin olisi 
sisällytettävä kaksi ohjeellista luetteloa 
kohtuuttomista ehdoista. Liitteessä II 
luetellaan ehdot, joita olisi pidettävä kaikissa 
tilanteissa kohtuuttomina. Liitteessä III 
esitetään luettelo ehdoista, joita olisi 
pidettävä kohtuuttomina, ellei 
elinkeinonharjoittaja muuta osoita.

Or.en

Tarkistus 380
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(50 a) Kuluttajalle esitettyä vaatimusta 
ostaa liitännäistuotteita tai -palveluita, joita 
ei ole ilmoitettu pääsopimuksen mukaisessa 
hinnassa, olisi pidettävä kohtuuttomana. 
Ehdollisia maksuja, kuten sopimusehtojen 
rikkomisesta aiheutuvia sakkoja, olisi 
pidettävä kohtuuttomina, jos ne ovat selvästi 
epäsuhtaisia elinkeinonharjoittajalle 
koituviin kustannuksiin nähden.

Or.en
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Tarkistus 381
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(52) Komissio olisi erityisesti valtuutettava 
muuttamaan liitteitä II ja III, jotka 
koskevat sopimusehtoja, joiden katsotaan 
tai oletetaan olevan kohtuuttomia. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, niistä 
on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(52) Komissio olisi erityisesti valtuutettava 
muuttamaan liitteitä II ja III, jotka 
koskevat sopimusehtoja, joiden katsotaan 
tai oletetaan olevan kohtuuttomia. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, niistä 
on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or.el
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Tarkistus 383
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(52) Komissio olisi erityisesti valtuutettava 
muuttamaan liitteitä II ja III, jotka 
koskevat sopimusehtoja, joiden katsotaan 
tai oletetaan olevan kohtuuttomia. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, niistä 
on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 384
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(53) Liitteiden II ja III muuttamista 
koskevaa komission valtuutusta olisi 
käytettävä sen varmistamiseksi, että 
kohtuuttomia ehtoja koskevia sääntöjä 
sovelletaan yhdenmukaisesti, lisäämällä 
liitteisiin ehtoja, joiden olisi katsottava 
olevan kohtuuttomia kaikissa olosuhteissa 
tai joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole muuta osoittanut.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 385
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(53) Liitteiden II ja III muuttamista 
koskevaa komission valtuutusta olisi 
käytettävä sen varmistamiseksi, että 
kohtuuttomia ehtoja koskevia sääntöjä 
sovelletaan yhdenmukaisesti, lisäämällä 
liitteisiin ehtoja, joiden olisi katsottava 
olevan kohtuuttomia kaikissa olosuhteissa 
tai joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole muuta osoittanut. 

Poistetaan.

Or.fr

Tarkistus 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(53) Liitteiden II ja III muuttamista 
koskevaa komission valtuutusta olisi 
käytettävä sen varmistamiseksi, että 
kohtuuttomia ehtoja koskevia sääntöjä 
sovelletaan yhdenmukaisesti, lisäämällä 
liitteisiin ehtoja, joiden olisi katsottava 
olevan kohtuuttomia kaikissa olosuhteissa 
tai joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole muuta osoittanut.

Poistetaan.

Or.el

Tarkistus 387
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(53) Liitteiden II ja III muuttamista 
koskevaa komission valtuutusta olisi 
käytettävä sen varmistamiseksi, että 
kohtuuttomia ehtoja koskevia sääntöjä 
sovelletaan yhdenmukaisesti, lisäämällä 

Poistetaan.
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liitteisiin ehtoja, joiden olisi katsottava 
olevan kohtuuttomia kaikissa olosuhteissa 
tai joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole muuta osoittanut.

Or.en

Tarkistus 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(55) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
niiden tuomioistuimilla tai 
hallintoviranomaisilla on käytettävissään 
riittävät ja tehokkaat keinot 
kuluttajasopimusten kohtuuttomien ehtojen 
soveltamisen lopettamiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or.el

Tarkistus 389
Iliana Ivanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(55 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että niiden kansalliset viranomaiset toimivat 
riittävästi yhteistyössä Euroopan 
kuluttajakeskusten verkoston kanssa, jotta 
voidaan reagoida rajat ylittäviin tapauksiin 
erityisesti silloin, kun kuluttajakeskuksissa 
on vireillä asiaa koskeva pyyntö. 

Or.en

Tarkistus 390
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(57) Henkilöillä ja organisaatioilla, joilla 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
perusteltu intressi suojella 
kuluttajasopimuksiin liittyviä oikeuksia, olisi 
oltava käytettävissään oikeussuojakeinot 
asian saattamiseksi joko tuomioistuimen tai 
sellaisen hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, 
jolla on toimivalta ratkaista kanteet tai ryhtyä 
tarkoituksenmukaisiin oikeustoimiin.

(57) Henkilöillä ja organisaatioilla, joilla 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
perusteltu intressi suojella 
kuluttajasopimuksiin liittyviä oikeuksia, olisi 
oltava käytettävissään oikeussuojakeinot, 
kuten mahdollisuus nostaa ryhmäkanne,
asian saattamiseksi joko tuomioistuimen tai 
sellaisen hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, 
jolla on toimivalta ratkaista kanteet tai ryhtyä 
tarkoituksenmukaisiin oikeustoimiin.

Or.en

Tarkistus 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(57) Henkilöillä ja organisaatioilla, joilla 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
perusteltu intressi suojella 
kuluttajasopimuksiin liittyviä oikeuksia, olisi 
oltava käytettävissään oikeussuojakeinot 
asian saattamiseksi joko tuomioistuimen tai 
sellaisen hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, 
jolla on toimivalta ratkaista kanteet tai ryhtyä 
tarkoituksenmukaisiin oikeustoimiin.

(57) Henkilöillä ja organisaatioilla, joilla 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
perusteltu intressi suojella 
kuluttajasopimuksiin liittyviä oikeuksia, olisi 
oltava mahdollisuus käynnistää 
kollektiivisia suojelumenettelyjä ja heillä 
olisi oltava käytettävissään 
oikeussuojakeinot asian saattamiseksi joko 
tuomioistuimen tai sellaisen 
hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jolla on 
toimivalta ratkaista kanteet tai ryhtyä 
tarkoituksenmukaisiin oikeustoimiin.

Or.el

Tarkistus 392
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(59 a) Komissiota pyydetään esittämään 
kuluttajien ryhmäkannetta koskevia 
ehdotuksia. 

Or.en

Tarkistus 393
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(60) Euroopan komissio pyrkii löytämään 
sopivimman tavan sen varmistamiseksi, että 
kaikille kuluttajille annetaan myyntipaikalla 
tiedot heidän oikeuksistaan.

(60) Euroopan komissio pyrkii jäsenvaltioita 
ja sidosryhmiä kuultuaan löytämään 
sopivimman tavan sen varmistamiseksi, että 
kaikille kuluttajille annetaan myyntipaikalla 
tiedot heidän oikeuksistaan.

Or.de

Perustelu

Koska kuluttajien informoiminen heidän oikeuksistaan tulee todennäköisesti kuulumaan 
elinkeinonharjoittajien vastuulle, heidän samoin kuin jäsenvaltioiden, joiden tehtävänä on saattaa 
direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, olisi ehdottomasti voitava olla mukana päättämässä 
sopivimmasta tiedottamistavasta. 

Tarkistus 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(60) Euroopan komissio pyrkii löytämään 
sopivimman tavan sen varmistamiseksi, että 
kaikille kuluttajille annetaan myyntipaikalla 
tiedot heidän oikeuksistaan.

(60) Euroopan komissio pyrkii löytämään 
sopivimman tavan sen varmistamiseksi, että 
kaikille kuluttajille annetaan myyntipaikalla
tai jossakin muualla ja siten kuin on 
mahdollista tiedot heidän oikeuksistaan.

Or.el
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Tarkistus 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(63) Tätä direktiiviä on syytä tarkastella 
uudelleen, jos havaitaan sisämarkkinoita 
haittaavia esteitä. Uudelleentarkastelun 
seurauksena komissio voi antaa ehdotuksen 
tämän direktiivin muuttamisesta, esimerkiksi 
siten, että muuta 
kuluttajansuojalainsäädäntöä muutetaan 
ottaen huomioon komission 
kuluttajansuojastrategian mukainen sitoumus 
tarkastella uudelleen yhteisön säännöstöä 
korkeatasoisen yhteisen kuluttajansuojan 
saavuttamiseksi.

(63) Tätä direktiiviä on syytä tarkastella 
uudelleen, jos havaitaan kuluttajansuojaa 
koskevia ongelmia ja sisämarkkinoita 
haittaavia esteitä. Uudelleentarkastelun 
seurauksena komissio voi antaa ehdotuksen 
tämän direktiivin muuttamisesta, esimerkiksi 
siten, että muuta 
kuluttajansuojalainsäädäntöä muutetaan 
ottaen huomioon komission 
kuluttajansuojastrategian mukainen sitoumus 
tarkastella uudelleen yhteisön säännöstöä 
korkeatasoisen yhteisen kuluttajansuojan 
saavuttamiseksi.

Or.el

Tarkistus 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 65 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(65) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, 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 yhteisen kuluttajansuojan 
saavuttamiseksi.

(65) Jäsenvaltiot eivät voi yksinään
riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, vaan ne voidaan joissakin 
tapauksissa 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 yhteisen kuluttajansuojan 
saavuttamiseksi.

Or.el
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Tarkistus 397
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
tukeminen ja korkeatasoisen 
kuluttajansuojan saavuttaminen lähentämällä 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä 
sopimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
tiettyjä osia.

Tämän direktiivin tarkoituksena on
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttaminen ja sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan tukeminen
lähentämällä kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

Or.fr

Tarkistus 398
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
tukeminen ja korkeatasoisen 
kuluttajansuojan saavuttaminen
lähentämällä kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

Tämän direktiivin tarkoituksena on
korkeatasoisemman kuluttajansuojan 
saavuttaminen vahvistamalla kuluttajien 
luottamusta sisämarkkinoihin. Samalla olisi 
edistettävä kuluttajien oikeuksien 
selkeyttämistä korvaamalla neljä voimassa 
olevaa direktiiviä tällä yhdellä direktiivillä. 
Lisäksi olisi lähennettävä kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

Or.en

Tarkistus 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
tukeminen ja korkeatasoisen 
kuluttajansuojan saavuttaminen lähentämällä 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä 
sopimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
tiettyjä osia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or.de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 400
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
tukeminen ja korkeatasoisen 
kuluttajansuojan saavuttaminen
lähentämällä kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

Tämän direktiivin tarkoituksena on
korkeatasoisen kuluttajansuojan 
saavuttaminen ja sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan tukeminen 
lähentämällä kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

Or.en

Perustelu

Tämän direktiivin päätarkoitus on korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttaminen.

Tarkistus 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä luvussa vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, 
että kuluttajansuojan taso on direktiivistä 
poikkeava.

Or.fr

Perustelu

Määritelmät on yhdenmukaistettava mahdollisimman kattavasti, jotta varmistetaan parempi 
oikeusvarmuus yrityksille.

Tarkistus 402
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia 
sopimuksia tehdessään toimii 
tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
oikeustoimissa toimii tarkoituksessa, joka ei 
kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa taikka toimintaansa 
itsenäisenä ammatinharjoittajana;

Or.de

Perustelu

Oikeustoimen käsite on laajempi kuin sopimuksen käsite, koska sillä tarkoitetaan myös 
yksipuolista oikeudellista toimintaa.

Tarkistus 403
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei 
kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

(1) a) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, 
joka tämän direktiivin alaan kuuluvia 
sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, 
joka ei varsinaisesti kuulu hänen elinkeino-
tai ammattitoimintaansa;

b) jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
laajentaa tämän direktiivin säännösten 
soveltamisen oikeushenkilöihin tai 
luonnollisiin henkilöihin, jotka eivät ole a 
alakohdassa tarkoitettuja kuluttajia;

Or.en

Perustelu

Useiden jäsenvaltioiden nykyisen käytännön mukaisesti määritelmän tulisi kattaa tilanteet, joissa 
kuluttaja ostaa tavaran tai palvelun osittain henkilökohtaiseen ja osittain ammattikäyttöön (useita 
käyttötarkoituksia), sekä henkilöt tai yhteisöt, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa kuin kuluttajat 
heikon neuvotteluasemansa ja vähäisen asiantuntemuksensa vuoksi.

Tarkistus 404
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei
kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii ensisijaisesti
tarkoituksessa, joka ei liity hänen elinkeino-
tai ammattitoimintaansa;

jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän 
direktiivin säännösten soveltamisalaa 
luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, jotka 
eivät ole tässä direktiivissä tarkoitettuja 
kuluttajia;

Or.fr

Perustelu

Kuluttajan määritelmän on sisällettävä tilanteet, joissa kuluttaja ostaa tavaran ja tekee 
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palvelusopimuksen osittain henkilökohtaiseen ja osittain ammattikäyttöön. Lisäksi useat 
jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa kuluttajansuojasääntöjä muihin toimijoihin (valtiosta 
riippumattomat järjestöt, pienyritykset jne.), ja on syytä sallia tämä jatkossakin. 

Tarkistus 405
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei 
kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei 
varsinaisesti kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
laajentaa tämän direktiivin säännösten 
soveltamisen oikeushenkilöihin tai 
luonnollisiin henkilöihin, jotka eivät ole 
edellä tarkoitettuja kuluttajia;

Or.en

Tarkistus 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka
tämän direktiivin alaan kuuluvia 
sopimuksia tehdessään toimii 
tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolle markkinoilla 
tarjottavat tavarat tai palvelut on tarkoitettu 
tai joka käyttää tällaisia tavaroita tai 
palveluita, kun hän on niiden lopullinen 
vastaanottaja; myös jokainen mainosviestin 
vastaanottaja on kuluttaja;

jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä artiklassa vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä, jotka 
on tarkoitettu varmistamaan, että 
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kuluttajan suojan taso on poikkeava;

Or.el

Tarkistus 407
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei 
kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei 
varsinaisesti kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
laajentaa tämän direktiivin säännösten 
soveltamisen oikeushenkilöihin tai 
luonnollisiin henkilöihin, jotka eivät ole 
edellä tarkoitettuja kuluttajia;

Or.en

Tarkistus 408
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei 
kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

(1) 'kuluttajalla luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei 
varsinaisesti kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
laajentaa tämän direktiivin säännösten 
soveltamisen oikeushenkilöihin tai 
luonnollisiin henkilöihin, jotka eivät ole 
edellä tarkoitettuja kuluttajia;

Or.en
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Perustelu

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a consumer 
buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes (mixed 
purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a person who 
buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays games or 
watches films on it) will not be considered a consumer and thus will not receive the protection 
provided by consumer legislation. The extension of consumer protection rules to such kind of 
“mixed purpose” contracts is however a reality in a number of member states (DE, DK, FI, SE, 
Norway). The Draft Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed broaden the protection to 
such “mixed purpose” transaction. In addition, many Member States currently extend consumer 
protection rules to other persons or entities that are in a similar position as consumers in terms of 
lack of bargaining power and expertise (NGOs, start up business etc). It is important to ensure 
that MS can maintain this under the proposed directive.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 409
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei 
kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

(1) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei 
varsinaisesti kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

Or.en

Tarkistus 410
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei 
kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

(1) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään ei harjoita elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;
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Or.de

Perustelu

Kuluttajan ominaisuudessa toimiminen ei saisi hävitä jo silloin, kun sopimuksella on jonkinlainen 
yhteys elinkeino- tai ammattitoimintaan. Esimerkkinä voidaan mainita työvaatteiden hankkiminen 
tai kahvinkeittimen hankkiminen toimistoon yksityisin varoin. Sen vuoksi tarkoituksen käsite olisi 
korvattava toiminnan harjoittamisella sekä kuluttajan että elinkeinonharjoittajan määritelmässä.

Tarkistus 411
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 a) 'haavoittuvassa asemassa olevalla 
kuluttajalla' kuluttajaa, joka on erityisen 
altis kaupallisille käytännöille tai niihin 
liittyville tuotteille muun muassa henkisen 
tai fyysisen vammansa, ikänsä tai 
hyväuskoisuutensa vuoksi tavalla, jonka 
elinkeinonharjoittajan voidaan kohtuudella 
odottaa pystyvän ennakoimaan;

Or.en

Perustelu

Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tarpeista olisi huolehdittava.

Tarkistus 412
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, 
sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai 

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa 
taikka toimintaansa itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, sekä 
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puolesta toimivaa henkilöä; elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta 
toimivaa henkilöä;

Or.de

(Ks. 2 artiklan 1 kohta)

Perustelu

Monet käsiteollisuusyritykset ovat itsenäisten ammatinharjoittajien pyörittämiä. Itsenäisen ja ei-
itsenäisen välinen ero on selvempi kuin käsiteollisuuden määritelmän käyttö, koska siihen voi 
kuulua myös vapaita ammatteja, jotka eivät välttämättä ole käsiteollisuutta.

Tarkistus 413
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa,
sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai 
puolesta toimivaa henkilöä;

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä sekä 
elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta 
toimivaa henkilöä, joka on julkisessa tai 
yksityisessä omistuksessa ja joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa liittyvässä 
tarkoituksessa, riippumatta siitä, onko 
tämän toiminnan tarkoituksena voiton 
tavoittelu;

Or.en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan määritelmän olisi katettava julkisyhteisöt. 

Tarkistus 414
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 



PE450.954v01-00 118/232 AM\836026FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, 
sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai 
puolesta toimivaa henkilöä;

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai julkisen tai yksityisen sektorin 
oikeushenkilöä, joka tämän direktiivin alaan 
kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii 
tarkoituksessa, joka liittyy hänen elinkeino-
tai ammattitoimintaansa, sekä 
elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta 
toimivaa henkilöä;

Or.fr

Tarkistus 415
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, 
sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai 
puolesta toimivaa henkilöä;

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on 
julkisessa tai yksityisessä omistuksessa ja 
joka tämän direktiivin alaan kuuluvia 
sopimuksia tehdessään toimii elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa liittyvässä 
tarkoituksessa, sekä elinkeinonharjoittajan 
nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

Or.en

Tarkistus 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, 
sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai 

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, 
myös siinä tapauksessa, että toiminta on 
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puolesta toimivaa henkilöä; julkis-oikeudellista;

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 35.

Tarkistus 417
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa,
sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai 
puolesta toimivaa henkilöä;

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä sekä 
elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta 
toimivaa henkilöä, joka on julkisessa tai
yksityisessä omistuksessa ja joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa liittyvässä 
tarkoituksessa, riippumatta siitä, onko 
tämän toiminnan tarkoituksena voiton 
tavoittelu;

Or.en

Perustelu

Toisin kuin kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetussa direktiivissä ja kuluttajille 
tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä annetussa direktiivissä julkisyhteisöt eivät tässä 
ehdotuksessa sisälly elinkeinonharjoittajan määritelmään. Sitä vastoin yhteisen viitekehyksen 
luonnoksessa määritellään, että julkisyhteisöt voivat myös olla liikeyrityksiä ja että 
voitontavoittelu ei ole merkityksellistä. 

Tarkistus 418
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy 
hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, 
sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai 
puolesta toimivaa henkilöä;

(2) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään harjoittaa elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

Or.de

Perustelu

Kuluttajan ominaisuudessa toimiminen ei saisi hävitä jo silloin, kun sopimuksella on jonkinlainen 
yhteys elinkeino- tai ammattitoimintaan. Esimerkkinä voidaan mainita työvaatteiden hankkiminen 
tai kahvinkeittimen hankkiminen toimistoon yksityisin varoin. Sen vuoksi tarkoituksen käsite olisi 
korvattava toiminnan harjoittamisella sekä kuluttajan että elinkeinonharjoittajan määritelmässä.

Tarkistus 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) 'tavaralla' irtainta esinettä, lukuun 
ottamatta esinettä, joka myydään 
pakkohuutokaupalla tai muuten lain 
nojalla; tässä direktiivissä tarkoitettuna 
tavarana pidetään myös vettä ja kaasua, jos 
niitä pidetään kaupan tiettynä tilavuutena 
tai määrättynä määränä;

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 36. Katso 2 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus.
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Tarkistus 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(2 b) 'palvelulla' elinkeinonharjoittajan 
kuluttajalle korvausta vastaan suorittamaa 
työtä tai mitä tahansa muuta palvelua; 

Or.de

Tarkistus 421
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jonka 
mukaisesti elinkeinonharjoittaja myy 
tavaroita kuluttajalle, mukaan luettuna 
sekasopimukset, jotka koskevat sekä 
tavaroita että palveluita;

(3) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jolla 
tavaran omistusoikeus siirretään joko 
välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen 
tai myöhempänä ajankohtana ja jolla 
elinkeinonharjoittajan sitoutuu 
toimittamaan tavaran kuluttajalle ja 
kuluttaja sitoutuu maksamaan tavaran 
hinnan;

Or.fr

Tarkistus 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jonka 
mukaisesti elinkeinonharjoittaja myy 
tavaroita kuluttajalle, mukaan luettuna 
sekasopimukset, jotka koskevat sekä 
tavaroita että palveluita;

(3) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jolla
elinkeinonharjoittaja sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
järjestää tai sitoutuu järjestämään
kuluttajalle omistusoikeuden tavaraan ja 
jolla kuluttaja sitoutuu maksamaan tavaran 
hinnan; tässä direktiivissä tarkoitettuina 
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myyntisopimuksina pidetään myös 
sopimuksia, jotka koskevat valmistettavien 
tai tuotettavien tavaroiden toimittamista;

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 38. 2 artiklan 3 kohdan 2 virke: katso 21 artiklan 2 
kohtaan esitetty tarkistus; hieman muutettu sanamuoto.

Tarkistus 423
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jonka 
mukaisesti elinkeinonharjoittaja myy 
tavaroita kuluttajalle, mukaan luettuna 
sekasopimukset, jotka koskevat sekä 
tavaroita että palveluita;

(3) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jonka 
mukaisesti elinkeinonharjoittaja myy 
tavaroita tai palveluja kuluttajalle, mukaan 
luettuna sekasopimukset, jotka koskevat sekä 
tavaroita että palveluita;

Or.en

Perustelu

Palvelutuotannossa oikaisukeinot ovat luonnollisesti erilaisia kuin tavaroiden myynnissä. Tämän 
vuoksi kattavan, tulevaisuuden tarpeet huomioon ottavan puitedirektiivin olisi katettava 
kaikentyyppiset "myyntisopimukset", myös palvelusopimukset.

Tarkistus 424
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) 'tavaralla' irtainta esinettä, lukuun 
ottamatta seuraavia:

(4) 'tavaralla' irtainta esinettä, myös esineitä, 
joilla ei käydä kauppaa lukumäärän, koon 
tai painon mukaan, ja digitaalisia tuotteita;

Or.de
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Perustelu

Digitaalisten tuotteiden lisäämisellä saadaan myös ohjelmistoilla käytävä kauppa tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 425
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) 'tavaralla' irtainta esinettä, lukuun 
ottamatta seuraavia:

(4) 'tavaralla' aineellista tai aineetonta 
hyödykettä, mukaan lukien vesi, kaasu ja 
sähkö mutta lukuun ottamatta tavaraa, joka 
myydään pakkohuutokaupalla tai muuten 
lain nojalla;

Or.en

Perustelu

Tavaran määritelmän olisi katettava myös sellaiset aineettomat hyödykkeet kuin digitaaliset 
sisältötuotteet (ohjelmistot, musiikki jne.). Myös kaasu, sähkö ja vesi on luettava mukaan, koska 
niiden pois jättäminen ei ole kestävä ratkaisu nyt kun perinteisiä julkisia monopoleja ollaan 
purkamassa ja yksityiset toimijat ovat tulleet näille markkinoille.

Tarkistus 426
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) 'tavaralla' irtainta esinettä, lukuun 
ottamatta seuraavia:

(4) 'tavaralla' irtainta esinettä, joka on joko

– aineeton, kun kuluttajalla on 
mahdollisuus käyttää sitä jatkuvasti tai 
tavalla, joka on verrattavissa tavaran 
fyysiseen hallussapitoon,
– tai aineellinen, lukuun ottamatta seuraavia:

Or.fr
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Tarkistus 427
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) 'tavaralla' irtainta esinettä, lukuun 
ottamatta seuraavia:

(4) ’tavaralla’ aineellista irtainta esinettä ja 
aineetonta hyödykettä, lukuun ottamatta 
seuraavia:

Or.en

Tarkistus 428
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) 'tavaralla' irtainta esinettä, lukuun 
ottamatta seuraavia:

(4) 'tavaralla' aineellista tai aineetonta 
hyödykettä, mukaan lukien vesi, kaasu ja 
sähkö mutta lukuun ottamatta tavaraa, joka 
myydään pakkohuutokaupalla tai muuten 
lain nojalla;

Or.en

Tarkistus 429
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) 'tavaralla' irtainta esinettä, lukuun 
ottamatta seuraavia:

(4) 'tavaralla' aineellista tai aineetonta 
hyödykettä, lukuun ottamatta seuraavia:

Or.en

Perustelu

Tavaran määritelmän tulisi sisältää myös aineettomat hyödykkeet, jotta virheen oikaisua koskevia 
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säännöksiä voitaisiin soveltaa myös digitaalisiin sisältötuotteisiin. Useimpien pysyvään käyttöön 
tulevien digitaalisten tuotteiden lataaminen on kertaluonteinen maksua vastaan tehtävä kauppa, 
jonka mukaisesti kuluttaja saa pysyvään käyttöönsä digitaalitiedostoja. Kuluttajansuojan 
kannalta ei saisi olla merkitystä sillä, missä muodossa tuote luovutetaan tai ostetaan, ja 
kuluttajilla olisi oltava yhtä hyvä suoja verkossa ja sen ulkopuolella.

Tarkistus 430
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) 'tavaralla' irtainta esinettä, lukuun 
ottamatta seuraavia:

(4) 'tavaralla' aineellista tai aineetonta 
hyödykettä, mukaan lukien vesi, kaasu ja 
sähkö mutta lukuun ottamatta tavaraa, joka 
myydään pakkohuutokaupalla tai muuten 
lain nojalla;

Or.en

Tarkistus 431
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) tavaraa, joka myydään 
pakkohuutokaupalla tai muuten lain 
nojalla,

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 432
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) tavaraa, joka myydään 
pakkohuutokaupalla tai muuten lain 

Poistetaan.
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nojalla,

Or.en

Tarkistus 433
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) tavaraa, joka myydään 
pakkohuutokaupalla tai muuten lain 
nojalla,

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 434
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) tavaraa, joka myydään 
pakkohuutokaupalla tai muuten lain 
nojalla,

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 435
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) tavaraa, joka myydään 
pakkohuutokaupalla tai muuten lain 
nojalla,

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 436
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä kaupan 
tiettynä tilavuutena tai määrättynä 
määränä,

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Vesi ja kaasu on luettava mukaan, koska niiden pois jättäminen ei ole kestävä ratkaisu nyt kun 
perinteisiä julkisia monopoleja ollaan purkamassa ja yksityiset toimijat ovat tulleet näille 
markkinoille.

Tarkistus 437
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä kaupan 
tiettynä tilavuutena tai määrättynä 
määränä,

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 438
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä kaupan 
tiettynä tilavuutena tai määrättynä 
määränä,

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 439
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sähköä; Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 440
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sähköä; Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Sähkö on luettava mukaan, koska sen pois jättäminen ei ole kestävä ratkaisu nyt kun perinteisiä 
julkisia monopoleja ollaan purkamassa ja yksityiset toimijat ovat tulleet näille markkinoille.

Tarkistus 441
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sähköä; Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 442
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sähköä; Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 443
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sähköä; Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(5) 'palvelusopimuksella' muuta sopimusta 
kuin myyntisopimusta, jonka perusteella 
elinkeinonharjoittaja suorittaa palvelun 
kuluttajalle;

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 40.
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Tarkistus 445
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(5) 'palvelusopimuksella' muuta sopimusta
kuin myyntisopimusta, jonka perusteella 
elinkeinonharjoittaja suorittaa palvelun
kuluttajalle;

(5) 'palvelusopimuksella' sopimusta, jonka
kohteena on elinkeinonharjoittajan
kuluttajalle suorittama palvelu;

Or.fr

Perustelu

Vertaaminen myyntisopimukseen on liian laaja-alaista. Tarkistuksella yksinkertaistetaan ja 
selkeytetään sanamuotoa.

Tarkistus 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) 'sekasopimuksella' sopimusta, johon 
sisältyy osaksi palvelun suorittamista ja 
osaksi tavaran toimittamista;

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 41.

Tarkistus 447
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) 'toimitussopimuksilla' kaasun ja veden 
toimittamista koskevia myynti- ja 
palvelusopimuksia, jos kaasua ja vettä ei 
pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai 
määrättynä määränä, sekä sähkön 
toimittamista koskevia myynti- ja 
palvelusopimuksia;

Or.de

Perustelu

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein neuer 
Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine 
Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 448
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(6) 'etäsopimuksella' myynti- tai 
palvelusopimusta, jonka tekemiseksi 
elinkeinonharjoittaja käyttää yksinomaisesti 
yhtä tai useampaa etäviestintä;

(6) 'etäsopimuksella' myynti- tai 
palvelusopimusta, jonka tekemiseksi tai 
alulle panemiseksi elinkeinonharjoittaja 
käyttää yksinomaisesti yhtä tai useampaa 
etäviestintä;

Or.en

Perustelu

Selvyyden vuoksi on todettava, että myös sopimuksen alullepano katsotaan etäsopimukseksi (esim. 
jos tuote tilataan puhelimitse mutta noudetaan myöhemmin kaupasta).
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Tarkistus 449
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(6) 'etäsopimuksella' myynti- tai 
palvelusopimusta, jonka tekemiseksi
elinkeinonharjoittaja käyttää yksinomaisesti 
yhtä tai useampaa etäviestintä;

(6) 'etäsopimuksella' elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välistä myynti- tai 
palvelusopimusta, joka on tehty ilman 
osapuolten samanaikaista läsnäoloa ja
jonka tekemiseksi osapuolet käyttävät
yksinomaisesti yhtä tai useampaa 
etäviestintä;

Or.fr

Tarkistus 450
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(6) 'etäsopimuksella' myynti- tai 
palvelusopimusta, jonka tekemiseksi 
elinkeinonharjoittaja käyttää yksinomaisesti 
yhtä tai useampaa etäviestintä;

(6) 'etäsopimuksella' sellaista 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä 
sopimusta tavaran toimittamisesta tai 
palvelun suorittamisesta, joka tehdään 
etämyyntiä varten järjestetyssä myynti- tai 
palveluntarjontajärjestelmässä ja jonka 
tekemiseksi elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja eivät ole samanaikaisesti läsnä ja 
käyttävät yksinomaisesti yhtä tai useampaa 
etäviestintä;

Or.de

Perustelu

Ratkaisevaa ei ole vain itse sopimuksen tekeminen ilman että osapuolet ovat samanaikaisesti 
läsnä ja yksinomaan etäviestinten välityksellä, vaan myös se, ettei sitä ennen ole ollut 
henkilökohtaista kontaktia/keskustelua. Itse sopimuksen tekeminen voi usein tapahtua ilman 
osapuolten samanaikaista läsnäoloa ja etäviestinten välityksellä.
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Tarkistus 451
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(6) 'etäsopimuksella' myynti- tai 
palvelusopimusta, jonka tekemiseksi 
elinkeinonharjoittaja käyttää yksinomaisesti 
yhtä tai useampaa etäviestintä;

(6) 'etäsopimuksella' sellaista 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä 
sopimusta tavaran toimittamisesta tai
palvelun tarjoamisesta, joka tehdään 
etämyynti- tai 
palveluntarjontajärjestelmässä ja jonka 
tekemiseksi elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja eivät ole samanaikaisesti läsnä 
vaan käyttävät yksinomaisesti yhtä tai 
useampaa etäviestintä;

Or.en

Tarkistus 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(7) 'etäviestimellä' välinettä, jota voidaan 
käyttää elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan 
välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että 
nämä kaksi osapuolta ovat samanaikaisesti 
läsnä;

(7) 'etäviestimellä' välinettä, jota voidaan 
käyttää elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan 
välisen sopimuksen tekemisen yhteydessä
ilman, että nämä kaksi osapuolta ovat 
samanaikaisesti läsnä;

Or.de

Perustelu

Määritelmää olisi täsmennettävä siten, että etäviestimen käyttö tapahtuu sopimuksen tekemisen 
yhteydessä, jotta tulee huomioiduksi, että etämyyntisopimuksen hyväksyminen tapahtuu yleensä 
toimituksen yhteydessä. 
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Tarkistus 453
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyllä sopimuksella':

(8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan
pysyvissä toimitiloissa tehdyllä
sopimuksella':

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or.cs

Perustelu

Suosittelen sanan 'pysyvä' lisäämistä virkkeisiin, joissa puhutaan 'toimitiloista' kaikkialla 
tekstissä. Tällä tavalla estettäisiin yleinen käytäntö, jossa toimivaltaiselle rekisteriviranomaiselle 
ilmoitetaan toimipaikka, joka on käytössä ainoastaan yhtenä tai muutamana päivänä, jolloin 
liiketoiminta tapahtuu (esimerkiksi ravintolatilat, risteilyveneet tai tilanteet, joissa tavaraa 
tarjotaan myyntiin kauppakeskusten aulatiloissa).

Tarkistus 454
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyllä sopimuksella':

(8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyllä sopimuksella' sellaista 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä 
sopimusta tavaran toimittamisesta tai 
palvelun suorittamisesta, joka on tehty 
a) muualla kuin toimitiloissa kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan samanaikaisesti 
läsnä ollessa tai josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, jollei 
kuluttaja ole itse aloittanut liikesuhdetta 
elinkeinonharjoittajaan sopimuksen 
tekemiseksi, tai 
b) toimitiloissa kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan samanaikaisesti 
läsnä ollessa tai josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen toimitiloissa sen jälkeen, kun 
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kuluttaja on kadulla tapahtuneen 
henkilökohtaisen ja yksilöllisen kontaktin 
perusteella saatu tulemaan toimitiloihin, tai 
c) elinkeinonharjoittajan tai hänen 
kanssaan yhdessä toimivan kolmannen 
osapuolen järjestämän, tavaroiden 
myynninedistämiseen ja myyntiin tähtäävän 
tutustumismatkan aikana kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan ollessa 
samanaikaisesti läsnä 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai josta 
kuluttaja on tehnyt tarjouksen samoissa 
olosuhteissa. 

Or.de

Perustelu

Poikkeaminen sopimusoikeuden vakiintuneesta periaatteesta eli velvollisuudesta noudattaa 
sopimusta peruuttamisoikeuden uhalla on perusteltua tietyissä tilanteissa, esimerkiksi pyytämättä 
tapahtuvan yllättävän kotikäynnin tai kadulla tapahtuneen puhuttelun tapauksessa. 
Yllätystilanteesta ei ole kyse silloin, kun kuluttaja on itse pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään 
luonaan tai käynnistänyt liiketoimen.

Tarkistus 455
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyllä sopimuksella':

(8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyllä sopimuksella' sellaista 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä 
sopimusta tavaran toimittamisesta tai 
palvelun suorittamisesta,

Or.de

Tarkistus 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyllä sopimuksella':

(8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyllä sopimuksella' sellaista 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä 
sopimusta tavaran toimittamisesta tai 
palvelun suorittamisesta,

Or.en

Tarkistus 457
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai 
palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä, myös silloin, kun
kuluttaja on tehnyt aikaisemmin tarjouksen,
tai

Or.fr

Perustelu

Tarkistuksella yksinkertaistetaan ja selkeytetään sanamuotoa.

Tarkistus 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai 
palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä myös silloin, kun
kuluttaja on tehnyt aikaisemmin tarjouksen,
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Or.fr

Perustelu

Tarkistuksella yksinkertaistetaan komission ehdotusta.

Tarkistus 459
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai 
palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä 
sopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai 
palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan 2 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan aiempi a alakohta. Muuten säilyy 
aiempi tarkistus 44.

Tarkistus 460
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai 
palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

a) myynti- tai palvelusopimusta, joka on 
tehty elinkeinonharjoittajan järjestämällä 
tutustumisretkellä elinkeinonharjoittajan 
toimitilojen ulkopuolella tai 
elinkeinonharjoittajan käydessä kyseisen 
kuluttajan tai muun kuluttajan kotona tai 
kuluttajan työpaikalla, jos käynti ei tapahdu 
kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä;

Or.en
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Perustelu

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from business 
premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating with a 
salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business contact in 
the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope and the 
associated information and formal requirements would especially burden the street sale of 
individual magazines and newspapers. Against this background the current definition of ‘off-
premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 461
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai 
palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

a) sellaista elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välistä sopimusta tavaran 
toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, 
jonka tekemisen taustalla ovat keskustelut, 
jotka elinkeinonharjoittaja on käynnistänyt 
tai käynyt kuluttajan kanssa muualla kuin 
toimitiloissaan tai vapaa-ajantilaisuudessa 
kuluttajan läsnä ollessa;

Or.de

Perustelu

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. Das 
ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene 
Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem 
Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die 
Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 462
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai 
palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

a) joka on tehty muualla kuin toimitiloissa
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
samanaikaisesti läsnä ollessa jossakin 
seuraavista tilanteista tai josta kuluttaja on 
tehnyt tarjouksen samoissa olosuhteissa:

Or.de

Tarkistus 463
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai 
palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä kuluttajan työpaikalla 
tai tämän omassa tai toisen kuluttajan 
asunnossa, jollei käynti tapahdu kuluttajan 
nimenomaisesta toivomuksesta; tämä ei 
koske sopimuksia, jotka jäsenvaltioiden 
säännösten mukaan vahvistetaan sellaisen 
julkisen viranhaltijan myötävaikutuksella, 
jolla on laillinen velvollisuus toimia 
riippumattomasti ja puolueettomasti ja 
varmistaa kattavan oikeudellisen 
neuvonnan avulla, että kuluttaja tekee 
sopimuksen vasta huolellisen harkinnan 
jälkeen ja oikeudellisista seuraamuksista 
tietoisena; 

Or.de
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Tarkistus 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat
samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai 
palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

a) joka on tehty muualla kuin toimitiloissa 
sekä elinkeinonharjoittajan että kuluttajan 
ollessa samanaikaisesti läsnä, ellei kuluttaja
itse ole luonut liikekontaktia 
elinkeinonharjoittajan tai tämän edustajan 
kanssa sopimuksen tekemistä varten, tai

Or.en

Tarkistus 465
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti-
tai palvelusopimusta, jota tehtäessä sekä 
elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat 
samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai 
palvelusopimusta, josta kuluttaja on tehnyt 
tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

a) myynti- tai palvelusopimusta, joka on 
tehty

– elinkeinonharjoittajan järjestämällä 
tutustumisretkellä elinkeinonharjoittajan 
toimitilojen ulkopuolella tai
– elinkeinonharjoittajan käydessä kyseisen 
kuluttajan tai muun kuluttajan kotona tai 
kuluttajan työpaikalla, jos käynti ei tapahdu 
kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä;

Or.en

Perustelu

Tämä määritelmä (2 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan a, b, c ja d alakohta) sulkisi "muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen" ulkopuolelle kunnostustyöt ja muut 
sellaiset palvelut, joissa kuluttaja on kutsunut elinkeinonharjoittajan kotiinsa arvioimaan ja 
suunnittelemaan kunnostustyötä ja joissa sopimus tehdään paikan päällä. Olisi kohtuutonta 
soveltaa tässä esim. peruuttamisoikeutta, jota muuten sovelletaan toimipaikan ulkopuolella 
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tehtyihin sopimuksiin.

Tarkistus 466
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – 1 alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i) joka tehdään kuluttajan työpaikalla tai 
yksityisasunnossa, jollei kuluttaja ole oma-
aloitteisesti kutsunut elinkeinonharjoittajaa 
luokseen;

Or.de

Tarkistus 467
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – ii alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

ii) joka tehdään elinkeinonharjoittajan tai 
elinkeinonharjoittajan hyväksi toimivan 
kolmannen osapuolen järjestämän vapaa-
ajantilaisuuden johdosta, tai

Or.de

Tarkistus 468
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – iii alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

iii) joka tehdään liikennevälineissä tai 
julkisilla kulkuväylillä.

Or.de
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Tarkistus 469
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta – i alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i) 'jokapäiväisillä liiketoimilla'
myynti- tai palvelusopimuksia, joissa 
sopimuksiin perustuvat palvelut suoritetaan 
yleensä välittömästi sopimuksen tekemisen 
jälkeen loppuun saakka.

Or.de

Tarkistus 470
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) myynti- tai palvelusopimusta, joka on 
tehty toimitiloissa mutta joka on neuvoteltu 
muualla kuin toimitiloissa niin, että 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet 
samanaikaisesti läsnä;

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. Das 
ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene 
Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem 
Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die 
Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 471
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) myynti- tai palvelusopimusta, joka on 
tehty toimitiloissa mutta joka on neuvoteltu 
muualla kuin toimitiloissa niin, että 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet 
samanaikaisesti läsnä;

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myynti- tai palvelusopimusta, joka on 
tehty toimitiloissa mutta joka on neuvoteltu 
muualla kuin toimitiloissa niin, että 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet 
samanaikaisesti läsnä;

b) myynti- tai palvelusopimusta, joka on 
tehty toimitiloissa mutta joka on neuvoteltu 
muualla kuin toimitiloissa niin, että 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet 
samanaikaisesti läsnä, paitsi sopimuksia, 
jotka on jäsenvaltioiden säännösten 
mukaisesti oikeiksi vahvistanut julkinen 
toimihenkilö, jonka lain mukaan on oltava 
riippumaton ja puolueeton ja taattava 
yksityiskohtaisia oikeudellisia tietoja 
antamalla, että kuluttaja tekee sopimuksen 
ainoastaan asianmukaisen harkinnan 
jälkeen ja täysin tietoisena sen 
oikeudellisesta merkityksestä (virallinen 
asiakirja);

Or.en

Perustelu

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are essential 
for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business premises’ is used in 
a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in many Member States also 
apply to contracts which, due to the specific context in which they are concluded, given the 
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participation of a public official, guarantee to reach the objectives envisaged by the directive, 
such as preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing that he/she is 
provided with detailed information. Consequently, it is not appropriate to include these contracts 
in the scope of the directive in order not to encroach on the national systems of legal justice of the 
Member States. Furthermore, this amendment also corresponds to the EC acquis.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 473
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myynti- tai palvelusopimusta, joka on 
tehty toimitiloissa mutta joka on neuvoteltu 
muualla kuin toimitiloissa niin, että 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet 
samanaikaisesti läsnä;

b) joka on tehty toimitiloissa mutta jonka 
tekemiseen ovat vaikuttaneet kuluttajan 
a alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa 
käymät keskustelut;

Or.de

Tarkistus 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myynti- tai palvelusopimusta, joka on 
tehty toimitiloissa mutta joka on neuvoteltu
muualla kuin toimitiloissa niin, että 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet 
samanaikaisesti läsnä;

b) joka on tehty toimitiloissa mutta jonka 
keskeisistä osista on sovittu muualla kuin 
toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä.

Tällä suljetaan pois sopimukset, jotka 
julkinen toimihenkilö on jäsenvaltioiden 
säännösten mukaisesti vahvistanut.

Or.en
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Tarkistus 475
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) myynti- tai palvelusopimusta, joka on 
tehty toimitiloissa mutta joka on neuvoteltu 
muualla kuin toimitiloissa niin, että 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet 
samanaikaisesti läsnä;

b) tavaroiden tai palvelujen toimittamista 
koskevia muita sopimuksia kuin niitä, joita 
varten kuluttaja on pyytänyt 
elinkeinonharjoittajan käymään luonaan;

Or.en

Perustelu

Tämä määritelmä (2 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan a, b, c ja d alakohta) sulkisi "muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen" ulkopuolelle kunnostustyöt ja muut 
sellaiset palvelut, joissa kuluttaja on kutsunut elinkeinonharjoittajan kotiinsa arvioimaan ja 
suunnittelemaan kunnostustyötä ja joissa sopimus tehdään paikan päällä. Olisi kohtuutonta 
soveltaa tässä esim. peruuttamisoikeutta, jota muuten sovelletaan toimipaikan ulkopuolella 
tehtyihin sopimuksiin.

Tarkistus 476
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) myynti- tai palvelusopimusta, joka 
perustuu kuluttajan a tai b alakohdassa 
tarkoitettuja olosuhteita vastaavissa 
olosuhteissa tekemään tarjoukseen, vaikka 
tämä tarjous ei sitoisi kuluttajaa ennen kuin 
elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt sen;

Or.enPerustelu

Tämä määritelmä (2 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan a, b, c ja d alakohta) sulkisi "muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen" ulkopuolelle kunnostustyöt ja muut 
sellaiset palvelut, joissa kuluttaja on kutsunut elinkeinonharjoittajan kotiinsa arvioimaan ja 
suunnittelemaan kunnostustyötä ja joissa sopimus tehdään paikan päällä. Olisi kohtuutonta 
soveltaa tässä esim. peruuttamisoikeutta, jota muuten sovelletaan toimipaikan ulkopuolella 
tehtyihin sopimuksiin.
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Tarkistus 477
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b b) kuluttajan a tai b alakohdassa 
tarkoitettuja olosuhteita vastaavissa 
olosuhteissa tekemää sopimustarjousta, jos 
se sitoo kuluttajaa;

Or.enPerustelu

Tämä määritelmä (2 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan a, b, c ja d alakohta) sulkisi "muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen" ulkopuolelle kunnostustyöt ja muut 
sellaiset palvelut, joissa kuluttaja on kutsunut elinkeinonharjoittajan kotiinsa arvioimaan ja 
suunnittelemaan kunnostustyötä ja joissa sopimus tehdään paikan päällä. Olisi kohtuutonta 
soveltaa tässä esim. peruuttamisoikeutta, jota muuten sovelletaan toimipaikan ulkopuolella 
tehtyihin sopimuksiin.

Tarkistus 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) myynti- tai palvelusopimusta, joka on 
tehty millä tahansa tavalla a tai b 
alakohdan mukaisen myynti- tai 
palvelusopimuksen perusteella saman 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä 
samoista tuotteista;

Or.en

Tarkistus 479
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

b a) sopimusta, joka on tehty 
elinkeinonharjoittajan järjestämällä 
tutustumisretkellä kuluttajan hankkimien 
tavaroiden tai palvelujen markkinoimiseksi 
ja myymiseksi;

Or.en

Tarkistus 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) Tätä direktiiviä ei sovelleta 
sopimuksiin, jotka kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti vahvistetaan 
viranhaltijan läsnä ollessa.

Or.fr

Perustelu

Ks. johdanto-osan 14 kappaletta koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 481
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) Tätä ei sovelleta sopimuksiin, jotka 
koskevat enintään 60 euron arvoisia 
jokapäiväisiä liiketoimia ja joissa 
elinkeinonharjoittaja suorittaa palvelut heti 
sopimuksen tekemisen jälkeen;

Or.de
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Perustelu

Pienissä jokapäiväisissä liiketoimissa esimerkiksi tiedonantovelvollisuus aiheuttaisi 
elinkeinonharjoittajalle huomattavan rasituksen parantamatta kuitenkaan kuluttajan suojaa 
oleellisesti.

Tarkistus 482
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) 'toimitiloilla': (9) 'toimitiloilla' kiinteää tai siirrettävää 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
kausiluonteiset vähittäismyyntipaikat, joissa 
elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
toimintaansa vakituisesti;

Or.en

Perustelu

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin sovellettavia sääntöjä 
olisi sovellettava myös myyntikojuihin ja näyttelyosastoihin erityisesti siksi, että niissä usein 
painostetaan kuluttajia ja elinkeinonharjoittajat toistuvasti vakuuttavat kuluttajaa tarjoamalla 
erityisehtoja "paikan päällä".

Tarkistus 483
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) kiinteää tai siirrettävää 
vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 
kausiluonteiset vähittäismyyntipaikat, jossa 
elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
toimintaansa vakituisesti, tai

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 484
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) myyntikojuja ja näyttelyosastoja, joita 
elinkeinonharjoittaja käyttää toimintansa 
harjoittamiseen säännöllisesti tai 
tilapäisesti;

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 485
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) myyntikojuja ja näyttelyosastoja, joita 
elinkeinonharjoittaja käyttää toimintansa 
harjoittamiseen säännöllisesti tai 
tilapäisesti;

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin sovellettavia sääntöjä 
olisi sovellettava myös myyntikojuihin ja näyttelyosastoihin erityisesti siksi, että niissä usein 
painostetaan kuluttajia ja elinkeinonharjoittajat toistuvasti vakuuttavat kuluttajaa tarjoamalla 
erityisehtoja "paikan päällä".

Tarkistus 486
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) myyntikojuja ja näyttelyosastoja, joita 
elinkeinonharjoittaja käyttää toimintansa 

Poistetaan.



PE450.954v01-00 150/232 AM\836026FI.doc

FI

harjoittamiseen säännöllisesti tai 
tilapäisesti;

Or.en

Tarkistus 487
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) myyntikojuja ja näyttelyosastoja, joita 
elinkeinonharjoittaja käyttää toimintansa 
harjoittamiseen säännöllisesti tai 
tilapäisesti;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 488
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) myyntikojuja ja näyttelyosastoja, joita 
elinkeinonharjoittaja käyttää toimintansa 
harjoittamiseen säännöllisesti tai 
tilapäisesti;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 489
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) myyntikojuja ja näyttelyosastoja, joita 
elinkeinonharjoittaja käyttää toimintansa 
harjoittamiseen säännöllisesti tai tilapäisesti;

b) myyntikojuja, joita elinkeinonharjoittaja 
käyttää toimintansa harjoittamiseen 
säännöllisesti tai tilapäisesti;
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Or.fr

Tarkistus 490
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(11) 'tilauslomakkeella' välinettä, jossa 
esitetään sopimusehdot ja joka kuluttajan 
on allekirjoitettava muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävän sopimuksen tekemiseksi;

(11) 'kirjallisella' tietojen toimittamista 
paperimuodossa; kirjalliseksi katsotaan 
myös kaikki sähköinen viestintä, josta jää 
pysyvä tallenne vastaanottajan käytettävissä 
olevalle pysyvälle välineelle.
(Kaikki direktiivin säännökset, joissa 
mainitaan pysyvä väline, olisi muutettava 
viittaamaan "kirjalliseen".)

Or.de

Perustelu

Kirjallisen määritelmällä otetaan huomioon, että sähköpostiviestintä on paperimuotoisen 
viestinnän rinnalla merkittävässä asemassa. Tämä vastaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 23 artiklan 
2 kohdan säännöstä.

Tarkistus 491
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(12) 'tuotteella' tavaraa tai palvelua, kiinteä 
omaisuus, oikeudet ja velvoitteet mukaan 
luettuina;

(12) 'tuotteella' tavaraa tai palvelua;

Or.en

Tarkistus 492
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(16) 'julkisella huutokaupalla' 
myyntimenetelmää, jossa
elinkeinonharjoittaja tarjoaa
huutokaupanpitäjän hoitaman
tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita 
kuluttajille, jotka osallistuvat tai joilla on 
mahdollisuus osallistua
huutokauppatilaisuuteen 
henkilökohtaisesti, ja jossa korkeimman 
tarjouksen tehneen on ostettava tavara;

(16) 'julkisella huutokaupalla' 
myyntimenetelmää, jossa kolmas osapuoli 
elinkeinonharjoittajan valtuuttamana
tarjoaa tavaroita tai palveluja avoimen
tarjouskilpailumenettelyn kautta, johon 
kuluttajat osallistuvat tai heillä on 
mahdollisuus osallistua. Kolmas valtuutettu 
osapuoli osallistuu myynti- tai 
palvelusopimuksen laatimiseen 
luovuttamalla tavaran tai palvelun 
menettelyn lopuksi eniten tarjoavalle.

Or.fr

Tarkistus 493
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(16) 'julkisella huutokaupalla' 
myyntimenetelmää, jossa 
elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
huutokaupanpitäjän hoitaman 
tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita 
kuluttajille, jotka osallistuvat tai joilla on 
mahdollisuus osallistua 
huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, 
ja jossa korkeimman tarjouksen tehneen on
ostettava tavara;

(16) 'julkisella huutokaupalla' 
myyntimenetelmää, jossa 
elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
huutokaupanpitäjän hoitaman 
tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita tai 
palveluja kuluttajille, jotka osallistuvat tai 
joilla on mahdollisuus osallistua 
huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, 
ja jossa korkeimman tarjouksen tehneen on 
ostettava tavara;

Or.en

Tarkistus 494
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(18) 'kaupallisella takuulla' myyjän tai 
tuottajan, jäljempänä 'takuun antaja', 

(18) 'kaupallisella takuulla' myyjän tai 
tuottajan, jäljempänä 'takuun antaja', 
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kuluttajalle ilman lisäkorvausta antamaa 
sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai 
korjata tavara taikka muulla tavoin huolehtia 
tavarasta, jos se ei vastaa ominaisuuksia, 
jotka on esitetty takuuilmoituksessa tai 
sopimuksen tekohetkellä tai ennen 
sopimuksen tekemistä saatavilla olevassa 
tavaraa koskevassa mainonnassa;

kuluttajalle vaatimustenmukaisuutta 
koskevien lakisääteisten velvoitteiden lisäksi 
ilman lisäkorvausta antamaa sitoumusta 
palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata 
tavara taikka muulla tavoin huolehtia 
tavarasta, jos se ei vastaa ominaisuuksia tai 
muita kuin vaatimuksenmukaisuuteen 
liittyviä ehtoja, jotka on esitetty 
takuuilmoituksessa tai sopimuksen 
tekohetkellä tai ennen sopimuksen tekemistä 
saatavilla olevassa tavaraa koskevassa 
mainonnassa;

Or.fr

Perustelu

Komission määritelmä ei ole hyväksyttävissä, sillä siinä liitetään sekaannusta aiheuttavasti 
kaupallinen takuu vaatimustenmukaisuuteen, vaikka kaupallinen takuu on sopimus, jolla 
elinkeinonharjoittaja sitoutuu lisävelvoitteisiin kuluttajaan nähden vaatimustenmukaisuutta 
koskevien velvoitteiden lisäksi. Kaupallinen takuu voi näin ollen kattaa muita myyntiin liittyviä 
näkökohtia, kuten kuljetus, arviointikulujen vähentäminen jne.

Tarkistus 495
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(20) 'liitännäissopimuksella' sopimusta, 
jonka mukaan kuluttaja hankkii 
etäsopimukseen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn 
sopimukseen liittyviä tavaroita tai palveluja, 
jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas 
osapuoli toimittaa kyseisen kolmannen 
osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen 
järjestelyn perusteella.

(20) 'liitännäissopimuksella' sopimusta, 
jonka mukaan kuluttaja hankkii 
pääasialliseen etäsopimukseen tai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyyn sopimukseen liittyviä tavaroita tai 
palveluja, jotka elinkeinonharjoittaja tai 
kolmas osapuoli toimittaa kyseisen 
kolmannen osapuolen ja 
elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn 
perusteella.

Or.fr

Perustelu

Tämä määritelmä on useissa kansallisissa säädöksissä. "Liitännäissopimuksen" käsitettä 
käytetään lisäksi osa-aikaista käyttöoikeutta koskevassa direktiivissä.
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Tarkistus 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(20) 'liitännäissopimuksella' sopimusta, 
jonka mukaan kuluttaja hankkii 
etäsopimukseen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn 
sopimukseen liittyviä tavaroita tai palveluja, 
jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas 
osapuoli toimittaa kyseisen kolmannen 
osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen 
järjestelyn perusteella.

(20) 'liitännäissopimuksella' sopimusta, 
jonka mukaan kuluttaja hankkii 
pääasialliseen myynti- tai 
palvelusopimukseen liittyviä tavaroita tai 
palveluja, jotka elinkeinonharjoittaja tai 
kolmas osapuoli toimittaa kyseisen 
kolmannen osapuolen ja 
elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn 
perusteella.

Or.fr

Perustelu

Tämä määritelmä on useissa kansallisissa säädöksissä. "Liitännäissopimuksen" käsitettä 
käytetään lisäksi osa-aikaista käyttöoikeutta koskevassa direktiivissä.

Tarkistus 497
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(20) 'liitännäissopimuksella' sopimusta, 
jonka mukaan kuluttaja hankkii 
etäsopimukseen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn 
sopimukseen liittyviä tavaroita tai palveluja, 
jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas 
osapuoli toimittaa kyseisen kolmannen 
osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen 
järjestelyn perusteella.

(20) 'liitännäissopimuksella' sopimusta, 
jonka mukaan kuluttaja hankkii 
elinkeinonharjoittajalta etäsopimukseen tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyyn sopimukseen liittyviä 
tavaroita tai palveluja, jotka 
elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli 
toimittaa kyseisen kolmannen osapuolen ja
elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn 
perusteella.

Or.de
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Tarkistus 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(20 a) 'kuluttajan vaatimusten mukaisesti 
valmistetulla tai yksilöllisesti viimeistellyllä 
tavaralla' tavaraa, jota ei ole vielä tehty 
valmiiksi, jonka osalta kuluttajan on ennen 
tavaran valmiiksi saattamista tehtävä muun 
muassa väriä, kokoa, materiaalia ja 
ulkoasua koskevia yksilöllisiä valintoja, 
joka näiden kuluttajan toiveiden 
huomioimisen vuoksi ei mene kaupaksi tai 
menee kaupaksi vain huomattavalla 
hinnanalennuksella ja jonka osalta 
elinkeinonharjoittaja on tehnyt kuluttajalle 
selväksi, että kyse on mittatilaustyönä 
tehdystä tuotteesta. 

Or.de

Perustelu

On tarpeen määritellä kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistetun tavaran erityiskategoria. 
Muuten syntyisi lainsäädännöllinen aukko, sillä käytännössä tällaiset yksilöllisten toiveiden 
mukaan toteutetut tavarat eivät ole harvinaisuuksia.

Tarkistus 499
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin mukainen pysyvällä 
välineellä tehtävää ilmoittamista koskeva 
velvollisuus on täytetty silloin, kun kuluttaja 
tai elinkeinonharjoittaja on lähettänyt 
toiselle osapuolelle, jolla on 
sähköpostiosoite, tiedot tämän 
sähköpostiosoitteeseen.

Or.en
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Tarkistus 500
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan siinä 
vahvistetuin edellytyksin ja esitetyssä 
laajuudessa elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välisiin myynti- ja 
palvelusopimuksiin.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan siinä 
vahvistetuin edellytyksin ja esitetyssä 
laajuudessa elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välisiin myynti- ja 
palvelusopimuksiin. Tämän direktiivin 
palvelusopimuksia koskevia säännöksiä 
sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan 5 a 
alakohdassa tarkoitettuihin 
toimitussopimuksiin riippumatta siitä, 
ovatko ne myynti- vai palvelusopimuksia.

Or.de

Perustelu

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein neuer 
Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine 
Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 501
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisissa 
huutokaupoissa tehtyihin sopimuksiin.

Or.fr
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Tarkistus 502
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tätä direktiiviä ei sovelleta notaarin tai 
vastaavan ammatinharjoittajan 
vahvistamiin sopimuksiin.

Or.fr

Tarkistus 503
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 c. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
terveyspalveluihin tai lääkealan 
palveluihin.

Or.fr

Tarkistus 504
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse tietyistä 8–20 artiklassa tarkoitetuista 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävistä sopimuksista, 30–39 
artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista 
sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa 
vahvistetuista yleisistä säännöksistä, 
tarkasteltuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 

Poistetaan.
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kanssa.

Or.en

Tarkistus 505
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse tietyistä 8–20 artiklassa tarkoitetuista 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävistä sopimuksista, 30–39 
artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista 
sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa 
vahvistetuista yleisistä säännöksistä, 
tarkasteltuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 506
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse tietyistä 8–20 artiklassa tarkoitetuista 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävistä sopimuksista, 30–39 
artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista 
sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa 
vahvistetuista yleisistä säännöksistä, 
tarkasteltuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.

2. Tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita 
erityisaloja tai -sopimuksia koskevan 
unionin lainsäädännön sisältämien 
säännösten soveltamista. 

Or.fr
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Perustelu

Ks. johdanto-osan 11 kappale.

Tarkistus 507
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse tietyistä 8–20 artiklassa tarkoitetuista 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävistä sopimuksista, 30–39 
artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista 
sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa 
vahvistetuista yleisistä säännöksistä, 
tarkasteltuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse 30–39 artiklassa tarkoitetuista 
kohtuuttomista sopimusehdoista sekä 40–46 
artiklassa vahvistetuista yleisistä 
säännöksistä, tarkasteltuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.

Or.it

Perustelu

Ehdotettua direktiiviä olisi sovellettavan rahoitusalan palveluihin vain I ja V lukujen osalta. 
Erilaisten direktiivien (kuten kulutusluottodirektiivi, rahoituspalvelujen etämyyntiä koskeva 
direktiivi, rahoitusvälineiden markkinoita koskeva direktiivi, maksupalveludirektiivi ja 
tarjousesitedirektiivi) voimassaolon vuoksi jälleen yhden lainsäädäntökerroksen lisääminen 
monimutkaistaisi asioita ja estäisi oikeudellisen varmuuden.

Tarkistus 508
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse tietyistä 8–20 artiklassa tarkoitetuista 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävistä sopimuksista, 30–39 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse 40–46 artiklassa vahvistetuista yleisistä 
säännöksistä, tarkasteltuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
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artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista 
sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa 
vahvistetuista yleisistä säännöksistä, 
tarkasteltuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.

kanssa.

Or.de

Tarkistus 509
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse tietyistä 8–20 artiklassa tarkoitetuista 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävistä sopimuksista, 30–39 
artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista 
sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa 
vahvistetuista yleisistä säännöksistä, 
tarkasteltuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse 30–39 artiklassa tarkoitetuista 
kohtuuttomista sopimusehdoista sekä 40–46 
artiklassa vahvistetuista yleisistä 
säännöksistä, tarkasteltuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.

Or.en

Perustelu

Vähittäisrahoituspalvelut ovat monimutkaisia tuotteita ja näin ollen jäsenvaltioiden on voitava 
soveltaa räätälöityjä tiedottamisvaatimuksia ja peruuttamisoikeutta tällä alalla.

Tarkistus 510
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse tietyistä 8–20 artiklassa tarkoitetuista 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on 
kyse 30–39 artiklassa tarkoitetuista 



AM\836026FI.doc 161/232 PE450.954v01-00

FI

muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävistä sopimuksista, 30–39 
artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista 
sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa 
vahvistetuista yleisistä säännöksistä, 
tarkasteltuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.

kohtuuttomista sopimusehdoista sekä 40–46 
artiklassa vahvistetuista yleisistä 
säännöksistä, tarkasteltuna yhdessä
2 artiklan asiaa koskevien määritelmien
kanssa. Jäsenvaltiot saavat kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön rahoituspalveluja koskevia 
säännöksiä, jotka ovat tiukempia kuin 30–
39 artiklan säännökset. 

Or.en

Tarkistus 511
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän direktiivin soveltaminen ei 
rajoita erityisaloja tai -sopimuksia 
koskevien unionin tekstien sisältämien 
säännösten soveltamista. 

Or.fr

Tarkistus 512
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin, jotka laaditaan 
sellaisen julkisen viranhaltijan 
myötävaikutuksella, jolla on laillinen 
velvollisuus toimia riippumattomasti ja 
puolueettomasti ja varmistaa kattavan 
oikeudellisen neuvonantovelvollisuuden 
perusteella, että kuluttaja tekee sopimuksen 
vasta huolellisen harkinnan jälkeen ja 
oikeudellisista seuraamuksista tietoisena. 
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Or.dePerustelu

Kun sopimuksen tekoon osallistuu julkinen viranhaltija, jolla on laillinen velvollisuus toimia 
puolueettomasti ja antaa kattavaa oikeudellista neuvontaa, varmistetaan, että kuluttaja tekee 
sopimuksen vasta huolellisen harkinnan jälkeen ja oikeudellisista seuraamuksista tietoisena. 
Tällaisten sopimusten sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan vaikuttaisi jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmiin eikä ole siis asianmukaista.

Tarkistus 513
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2b. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
rahapelitoimintaan, joka tapahtuu 
rahallisin panoksin sattumaan perustuvissa 
peleissä, arpajaiset, rahapelitoiminta 
kasinoissa ja vedonlyöntitoiminta mukaan 
luettuina.

Or.de

Perustelu

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltioilla on 
rahapelitoiminnassa oikeus määritellä kansalaistensa suojan taso ja soveltaa erityisiä 
kuluttajansuojasäännöksiä. Euroopan parlamentti (päätöslauselma 9. maaliskuuta 2009) ja 
neuvosto (kuluttajansuojatyöryhmän paraikaa käymät keskustelut) ovat olleet aina tätä mieltä. 
Jäsenvaltiot menettävät tämän oikeutensa, jos kuluttajan oikeuksien maksimaalinen 
yhdenmukaistaminen ulotetaan myös rahapelitoimintaan.

Tarkistus 514
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 c. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
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tehtyihin sopimuksiin, jotka
a) koskevat kiinteää omaisuutta koskevia 
oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään 
omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun 
ottamatta;
b) rahoituspalveluita;
c) liikennepalveluita.

Or.de

Perustelu

Yhteisön nykyinen rahoitus- ja liikennepalvelusäännöstö sisältää lukuisia säännöksiä 
kuluttajansuojasta. Liikennepalvelujen sulkemisella pois soveltamisalasta otetaan huomioon 
ongelma, joka koituisi muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
laajasta määritelmästä nimenomaan liikennealalle.

Tarkistus 515
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 d. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, joissa 
kummankin osapuolen suoritus on 
välittömästi tapahtuva ja palvelun arvo on 
enintään 50 euroa, kun 
elinkeinonharjoittaja tekee sopimuksen 
tavanomaisesti muualla kuin 
toimitiloissaan tai kun elinkeinonharjoittaja 
ei toimintansa luonteen vuoksi harjoita 
toimintaansa pysyvässä toimipaikassa. 

Or.de

Perustelu

Järjestelmä kattaisi jopa ruusukimpun ostamisen liikkuvalta kukkakauppiaalta ja 
kaupunkikiertoajelulippujen kaupan. Siksi tarvitaan käytäntöön sopiva poikkeus. Kun maksu on 
suoritettava välittömästi, kuluttaja on heti tietoinen hinnasta ja toimii vastaavaa huolellisuutta 
noudattaen. Arvon rajaamisella tiettyyn rajaan estetään poikkeuksen väärinkäyttö.
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Tarkistus 516
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden yleisen sopimusoikeuden 
alan lainsäädäntöön, mikäli tätä ei 
yhdenmukaisteta tämän direktiivin 
soveltamisalalla.

Or.en

Tarkistus 517
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/47/EY12 ja neuvoston 
direktiivin 90/314/ETY13 soveltamisalaan 
kuuluviin sopimuksiin sovelletaan vain 
kohtuuttomiin sopimusehtoihin liittyviä 
kuluttajan oikeuksia koskevaa 30–39 
artiklaa luettuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.

Poistetaan.

12 EYVL L 280, 29.10.1994, s. 83.
13 EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.

Or.en

Tarkistus 518
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston Poistetaan.



AM\836026FI.doc 165/232 PE450.954v01-00

FI

direktiivin 94/47/EY12 ja neuvoston 
direktiivin 90/314/ETY13 soveltamisalaan 
kuuluviin sopimuksiin sovelletaan vain 
kohtuuttomiin sopimusehtoihin liittyviä 
kuluttajan oikeuksia koskevaa 30–39 
artiklaa luettuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.
12 EYVL L 280, 29.10.1994, s. 83.
13 EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.

Or.en

Tarkistus 519
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän direktiivin säännökset eivät 
rajoita kansallisten säännösten soveltamista 
yleisen sopimusoikeuden alalla, mikäli 
niissä ei säädetä kyseisen alan 
yhdenmukaistamisesta. 

Or.fr

Tarkistus 520
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän direktiivin 5, 7, 9 ja 11 artiklalla 
ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2006/123/EY14 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2000/31/EY15 sisältyvien, 
tiedonantovaatimuksia koskevien 
säännösten soveltamista.

Poistetaan.

14 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
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15 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

Or.en

Tarkistus 521
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän direktiivin 5, 7, 9 ja 11 artiklalla 
ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2006/123/EY14 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2000/31/EY15 sisältyvien, 
tiedonantovaatimuksia koskevien 
säännösten soveltamista.

Poistetaan.

14 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
15 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

Or.en

Tarkistus 522
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän direktiivin 5, 7, 9 ja 11 artiklalla
ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2006/123/EY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2000/31/EY sisältyvien, 
tiedonantovaatimuksia koskevien säännösten 
soveltamista.

4. Tällä direktiivillä ei rajoiteta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
2006/123/EY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2000/31/EY 
sisältyvien, tiedonantovaatimuksia koskevien 
säännösten soveltamista.

Or.fr
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Tarkistus 523
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän direktiivin 5, 7, 9 ja 11 artiklalla 
ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2006/123/EY14 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviin 2000/31/EY15 sisältyvien, 
tiedonantovaatimuksia koskevien 
säännösten soveltamista.

4. Tätä direktiiviä sovelletaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/31/EY 
soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin.

Or.en

Tarkistus 524
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta 
rahapelitoimintaan, johon liittyy 
vedonlyöntiä rahallisin panoksin sattumaan 
perustuvissa peleissä, mukaan luettuina 
arpajaiset, kasinopelit ja 
vedonlyöntitoiminta.

Or.en

Tarkistus 525
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
säännöksiin, jotka koskevat kiinteän 
omaisuuden oikeudellista luonnetta, 
kauppaa, hankintaa tai omistuksen siirtoa 
sekä kiinteää omaisuutta koskevien 
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oikeuksien syntymistä tai siirtoa. 

Or.de

Tarkistus 526
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 5–29 artiklan säännöksiä 
ei sovelleta sopimuksiin, jotka 
jäsenvaltioiden säännösten mukaan 
vahvistetaan sellaisen julkisen viranhaltijan 
myötävaikutuksella, jolla on laillinen 
velvollisuus toimia riippumattomasti ja 
puolueettomasti ja varmistaa kattavan 
oikeudellisen neuvonnan avulla, että 
kuluttaja tekee sopimuksen vasta 
huolellisen harkinnan jälkeen ja 
oikeudellisista seuraamuksista tietoisena. 

Or.de

Tarkistus 527
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä 
direktiiviä sovelletaan ainoastaan 
sopimuksiin, joiden mukaan kuluttajalta 
veloitettava korvaus ylittää määrätyn 
rahamäärän. Määrä voi olla enintään 100 
euroa.

Or.de
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Tarkistus 528
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – 1 d alakohta – b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 12–19 artiklan 
säännöksiä ei sovelleta majoitus-, kuljetus-, 
autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-
ajanpalvelujen suorittamista koskeviin 
etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin, joissa on määritelty, 
että palvelut suoritetaan määrättynä 
ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Or.de

Tarkistus 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tällä direktiivillä ei rajoiteta sellaisten 
jäsenvaltioiden säännösten soveltamista, 
jotka koskevat kiinteää omaisuutta 
koskevien esineoikeuksien alan oikeuksien 
luomista, hankkimista tai luovuttamista tai 
kiinteää omaisuutta koskevia esineoikeuden 
alan takuita.

Or.en

Perustelu

Selvennetään, että tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden sellaisen omaisuuslainsäädännön 
soveltamiseen, joka koskee kiinteän omaisuuden luovuttamista tai kiinteää omaisuutta koskevien 
oikeuksien luomista tai siirtoa.
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Tarkistus 530
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden säännöksiin, jotka koskevat 
kiinteän omaisuuden kauppaa, hankintaa 
tai omistuksen siirtoa sekä kiinteää 
omaisuutta koskevien oikeuksien 
syntymistä, hankintaa tai siirtoa. 

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden esineoikeuteen kiinteän 
omaisuuden siirrossa ja kiinteää omaisuutta koskevien oikeuksien syntymisessä tai siirrossa.

Tarkistus 531
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä 
direktiiviä sovelletaan ainoastaan sellaisiin 
sopimuksiin, joiden mukaan kuluttajalta 
veloitettava korvaus ylittää määrätyn 
rahamäärän.

Or.en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei ole vähimmäissääntöä, vaikka sellainen on aivan syystä sisällytetty 
kotimyyntidirektiiviin 85/577/ETY (3 artiklan 1 kohta). Se merkitsee, että tekstissä annettuja 
perusteellisia tietoja ja muodollisia vaatimuksia sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, mikä tekee 
lehtien ja sanomalehtien katumyynnistä paljon vaikeampaa ellei jopa mahdotonta. 
Vähimmäissääntö on siis paitsi välttämätön sanomalehtien vapaan ja esteettömän katumyynnin 
kannalta myös kuluttajien etu.
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Tarkistus 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
sosiaalipalveluihin, jotka liittyvät 
sosiaaliseen asumiseen, lastenhoitoon ja 
pysyvästi tai tilapäisesti avun tarpeessa 
olevien perheiden ja yksittäisten ihmisten 
tukemiseen ja joiden tarjoamisesta 
huolehtivat valtio, valtion erityisesti 
valtuuttamat palveluntarjoajat tai valtion 
tunnustamat hyväntekeväisyysjärjestöt.

Or.fr

Perustelu

Julkisia sosiaalipalveluja käsitellään erikseen unionin lainsäädäntöpuitteissa. Ne ovat olennaisen 
tärkeitä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuun säilyttämisessä eikä tämän direktiivin 
tulisi vaikuttaa niihin, sillä niitä ei voida pitää muiden palvelujen kaltaisina. Tässä tarkistuksessa 
toistetaan täten palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY 2 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa säädetty rajoitus.

Tarkistus 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
rahapelitoimintaan, johon liittyy 
vedonlyöntiä rahallisin panoksin sattumaan 
perustuvissa peleissä, mukaan luettuina 
arpajaiset, kasinopelit ja 
vedonlyöntitoiminta.

Or.en

Perustelu

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks that 
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can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the EU 
confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance with 
their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling and betting 
services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, 
would prevent Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection 
provisions they deem appropriate in this area.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tällä direktiivillä ei rajoiteta sellaisten 
jäsenvaltioiden säännösten soveltamista, 
jotka koskevat kiinteää omaisuutta 
koskevien oikeuksien luomista, hankkimista 
tai luovuttamista tai kiinteää omaisuutta 
koskevia takuita.

Or.en

Tarkistus 535
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
rahapelitoimintaan, johon liittyy 
vedonlyöntiä rahallisin panoksin sattumaan 
perustuvissa peleissä, mukaan luettuina 
arpajaiset, kasinopelit ja 
vedonlyöntitoiminta.

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on kansallisia erityissäännöksiä, joiden tarkoituksena on suojella kuluttajia 
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rahapelien riskeiltä. Rahapelitoiminnan sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan estäisi 
jäsenvaltioita pitämässä voimassa tai ottamasta alalla käyttöön tarpeellisina pitämiään 
kuluttajansuojasäännöksiä.

Tarkistus 536
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rajoittamatta 4 kohdan soveltamista 
tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan 
vain, jollei unionin muussa 
lainsäädännössä ole erityissäännöksiä, 
joilla pyritään samaan tavoitteeseen.

Or.en

Tarkistus 537
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 b. Unionin lainsäädännön mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa 
käyttöön soveltuvia ja oikeasuhteisia tietoja 
tai esitystapaa koskevia lisävaatimuksia 
aloilla, joilla tutkimuksen perusteella on 
osoitettu, että kuluttajille tai kilpailulle on 
aiheutunut haittaa.

Or.en

Tarkistus 538
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Tällä direktiivillä ei rajoiteta sellaisten 
jäsenvaltioiden säännösten soveltamista, 
jotka koskevat kiinteää omaisuutta 
koskevien esineoikeuksien alan oikeuksien 
luomista, hankkimista tai luovuttamista tai 
kiinteää omaisuutta koskevia esineoikeuden 
alan takuita.

Or.en

Perustelu

Selvennetään, että tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden sellaisen omaisuuslainsäädännön 
soveltamiseen, joka koskee kiinteän omaisuuden luovuttamista tai kiinteää omaisuutta koskevien 
oikeuksien luomista tai siirtoa.

Tarkistus 539
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täysi yhdenmukaistaminen Yhdenmukaistamisaste

Or.fr

Tarkistus 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud, 
Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, 
Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin 
Westphal, Marek Siwiec

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täysi yhdenmukaistaminen Vähimmäistason yhdenmukaistaminen;

Or.en
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Tarkistus 541
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täysi yhdenmukaistaminen Yhdenmukaistamisen indikaattori

Or.el

Tarkistus 542
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, 
että kuluttajan suojan taso on direktiivistä 
poikkeava.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 543
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta ja 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään
tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, 
että kuluttajan suojan taso on direktiivistä 
poikkeava.

1. Ellei 2 kohdassa toisin säädetä,
jäsenvaltiot voivat säätää ja pitää voimassa 
tiukempia säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalalla varmistaakseen 
korkeamman kuluttajan suojan tason.

1 a Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
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käyttöön 12–17 artiklassa vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, 
että kuluttajan suojan taso on direktiivistä 
poikkeava.

Or.en

Perustelu

Olisi käytettävä lähestymistapojen yhdistelmää tapauksissa, joissa yhdenmukaistamista voidaan 
soveltaa ainoastaan tiettyihin kohtiin, joissa se on mahdollista ja järkevää. Tarvitaan 
ehdottomasti perussääntö vähimmäismääräisestä yhdenmukaistamisesta, jotta voidaan välttää 
määrittelyongelmat ja odottamattomat vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön.

Tarkistus 544
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta ja 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, 
että kuluttajan suojan taso on direktiivistä 
poikkeava.

1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettuja 
tapauksia lukuun ottamatta jäsenvaltiot 
voivat pitää voimassa ja antaa tiukempia
säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalalla varmistaakseen 
kuluttajansuojan korkeamman tason. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaiset säännökset ovat perussopimusten 
mukaisia.
1 a. Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin 2, 3 ja 
5 artiklassa, 12 artiklan 1–3 kohdassa, 13–
18 artiklassa, 22 ja 23 artiklassa, 
24 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 31 artiklan 1–
3 kohdassa vahvistetuista poikkeavia 
säännöksiä, ei myöskään tiukempia 
säännöksiä niin, että kuluttajan suojan taso 
on direktiivistä poikkeava.

Or.fr
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Perustelu

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application d'harmonisation 
maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les chapitres/articles suivants : -
articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la proposition de la Commission 
"fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information des consommateurs et le droit de rétractation 
en ce qui concerne les contrats conclus à distance et hors établissement) à l'exception des articles 
6 (défaut d'information), 10 et 11 (obligations formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de 
rétractation), pour lesquels les Etats membres pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit 
national, des dispositions plus strictes que celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau 
plus élevé de protection du consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être 
supprimé, soit être adapté pour permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le 
"hors établissement" (possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période 
pendant laquelle l'exécution du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 
et 2 du chapitre IV ; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud, 
Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, 
Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin 
Westphal, Marek Siwiec

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta ja 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, 
että kuluttajan suojan taso on direktiivistä 
poikkeava.

1. Jäsenvaltiot voivat kansallisessa laeissaan
pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä 
direktiivissä vahvistetuista poikkeavia 
säännöksiä, jos niillä turvataan kuluttajan 
suojan korkeampi taso.

1 a Tähän direktiiviin perustuvien 
oikeuksien käyttäminen ei rajoita yhteisön 
muiden kuluttajansuojaa koskevien 
säädösten soveltamista.

Or.en

Perustelu

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full harmonization 
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prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. With a minimum 
harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that consumers benefit from 
the protection granted to them by consumer protection rules laid down in the consumer legislation 
in force in their Member States and that Member States cannot introduce new consumer rights 
which are to the detriment of the consumers. Moreover, this Directive shall not be contrary to the 
existing consumer protection provisions in European laws.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 546
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, 
että kuluttajan suojan taso on direktiivistä 
poikkeava.

Korkeammantasoisen kuluttajansuojan 
turvatakseen jäsenvaltiot saavat
kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tässä 
direktiivissä vahvistetuista poikkeavia 
säännöksiä.

Or.el

Perustelu

Täysi yhdenmukaistaminen riistäisi kuluttajilta edullisemmat säännökset, jotka ovat voimassa 
joissakin EU:n jäsenvaltioissa. 

Tarkistus 547
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, 
että kuluttajan suojan taso on direktiivistä 

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, 
että kuluttajan suojan taso on direktiivistä 
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poikkeava. poikkeava, ellei tässä direktiivissä toisin 
säädetä.

Or.en

Tarkistus 548
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jollei tämän direktiivin asiaa koskevissa 
säännöksissä toisin säädetä, jäsenvaltiot 
voivat säätää ja pitää voimassa tiukempia 
säännöksiä, jotka ovat 
perustamissopimuksen mukaisia tämän 
direktiivin soveltamisalalla varmistaakseen 
korkeamman kuluttajan suojan tason.

Or.en

Tarkistus 549
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot pitävät voimassa tai antavat 
tiukempia säännöksiä kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi tällä 
direktiivillä yhdenmukaistetulla alalla, 
säännösten on oltava sopusoinnussa 
perustamissopimuksen kanssa ja niistä on 
ilmoitettava komissiolle.
Komissio julkistaa nämä tiedot 
internetsivustolla tai muun helposti 
käytettävissä olevan välineen avulla.

Or.en
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Tarkistus 550
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tähän direktiiviin perustuvien oikeuksien 
käyttäminen ei rajoita muita oikeuksia, 
joihin kuluttaja voi vedota sopimukseen 
perustuvaa tai sopimussuhteen ulkopuolista 
vastuuta koskevien kansallisten säännösten 
perusteella.

Or.en

Tarkistus 551
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin.
Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
sellaisiin etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat

a) kiinteän omaisuuden myyntiä, 
hankintaa, siirtoa tai kiinnitystä tai kiinteää 
omaisuutta koskevien oikeuksien 
kiinnitystä; 
b) rakennuksen rakentamista tai 
rakennukseen tehtäviä olennaisia 
muutostöitä taikka rakennuksen tai 
asunnon vuokraamista. 

Or.de

Perustelu

Sopimukset rakennuksen rakentamisesta tai rakennukseen tehtävistä olennaisista muutostöistä 
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valmistellaan yleensä huolellisesti sopimuspuolten yhteistyönä, joten peruuttamisoikeutta ei 
tarvita. Kuluttaja saa neuvottelujen kuluessa kaikki tiedot. Tässä luvussa tarkoitetut 
tiedonantovelvollisuudet eivät sovellu näihin sopimuksiin. Vuokrasopimuksista on jäsenvaltioissa 
kattavat ja toisistaan paljon poikkeavat säännökset.

Tarkistus 552
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
rahoituspalveluja koskeviin etäsopimuksiin 
ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin.

Or.de

Perustelu

Rahoituspalvelut ovat erittäin monimutkaisia, ja niitä säädellään jo kattavasti muilla 
direktiiveillä, kuten kulutusluottodirektiivillä ja rahoituspalvelujen etämyynnistä annetulla 
direktiivillä. Siksi tiedonantovelvollisuudet ja kuluttajan peruuttamisoikeus 
rahoituspalveluasioissa on syytä vahvistaa tämän erityissäädöksen puitteissa.

Tarkistus 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Kohdennettu täysi yhdenmukaistaminen

Jollei tästä luvusta muuta johdu, 
jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä luvussa vahvistetuista 
säännöksistä poikkeavia säännöksiä.

Or.de
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Tarkistus 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla
Soveltamisala

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin.
2. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
sellaisiin etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin, jotka
a) koskevat kiinteää omaisuutta koskevia 
oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään 
omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun 
ottamatta;
b) kuuluvat neuvoston direktiivin 
90/314/ETY tai Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/122/EY 
soveltamisalaan.
3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka 
koskevat

a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/48/EY 3 artiklan c 
alakohdassa tarkoitettuja luottosopimuksia;
b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/138/EY 2 artiklan 2 
kohdassa ja liitteessä I olevassa A osassa 
tarkoitettuja vahinkovakuutussopimuksia;
c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/138/EY 2 artiklan 3 
kohdassa ja liitteessä II tarkoitettuja 
henkivakuutussopimuksia;
d) sopimuksia, joiden mukaan kuluttajalta 
veloitettava määrä on enintään 20 euroa. 
4. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
etäsopimuksiin, jotka
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a) tehdään jakeluautomaatin avulla tai 
automatisoidussa liiketilassa;
b) tehdään teletoiminnan harjoittajien 
kanssa maksullisten yleisöpuhelinten kautta 
ja niiden käyttöä varten, sikäli kuin ne 
liittyvät niiden käyttöön, tai tehdään 
kuluttajan puhelimella, internetin avulla tai 
faksilla luoman yksittäisen yhteyden käyttöä 
varten;
c) kuuluvat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2002/65/EY 
soveltamisalaan.
5. Tämän direktiivin 12–19 artiklaa ei 
sovelleta majoitus-, kuljetus-, 
autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-
ajanpalvelujen suorittamista koskeviin 
etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että 
palvelut suoritetaan määrättynä 
ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiemmat tarkistukset 65–68.

Tarkistus 555
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Uusi yhdenmukaistaminen

Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, 
jäsenvaltiot voivat säätää ja pitää voimassa 
5–7 artiklan suhteen perussopimusten 
kanssa sopusoinnussa olevia tiukempia 
säännöksiä tämän direktiivin 
soveltamisalalla varmistaakseen kuluttajan 
suojan korkeamman tason.

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
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käyttöön tässä luvussa vahvistetuista 
säännöksistä poikkeavia säännöksiä, 
lukuun ottamatta 9, 10 ja 11 artiklassa, 13 
artiklan 2 kohdassa sekä 19 ja 20 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia.

Or.en

Tarkistus 556
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajille annettavat tiedot Kuluttajille annettavat tiedot ja 
peruuttamisoikeus etäsopimusten ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä

Or.fr

Perustelu

Tarkistuksella yhdistetään komission ehdotuksen II ja III luvut kuluttajille annettavista tiedoista ja 
peruuttamisoikeudesta etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten yhteydessä. Viitataan tämän luvun yleiseen mahdollisen kattavan yhdenmukaistamisen 
periaatteeseen ja lisätään vähimmäislauseke tarvittaessa kaikkien mahdollisesti kyseeseen 
tulevien artiklojen kohdalle.

Tarkistus 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajille annettavat tiedot Kuluttajille annettavat tiedot ja 
peruuttamisoikeus etäsopimusten ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä

Or.fr
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Perustelu

II ja III luvut on yhdistettävä, jotta voidaan luoda yhtenäinen järjestelmä tämän direktiivin 
säännöksille, jotka koskevat sisämarkkinoilla käytävän rajatylittävän kaupan ydintä, esittelijän 
ehdotuksen mukaisesti.

Tarkistus 558
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajille annettavat tiedot Kuluttajalle annettavat tiedot ja 
peruuttamisoikeus etäsopimusten ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä

Or.de

Tarkistus 559
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajille annettavat tiedot Kohdennettu täysi yhdenmukaistaminen

Or.de

Tarkistus 560
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
-5 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-5 artikla

Jollei tässä luvussa, joka koskee kuluttajille 
annettavia tietoja ja peruuttamisoikeutta 
etäsopimusten ja muualla kuin 
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elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten yhteydessä, toisin säädetä, 
jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä luvussa vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä.

Or.fr

Perustelu

Tarkistuksella yhdistetään komission ehdotuksen II ja III luvut kuluttajille annettavista tiedoista ja 
peruuttamisoikeudesta etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten yhteydessä. Viitataan tämän luvun yleiseen mahdollisen kattavan yhdenmukaistamisen 
periaatteeseen ja lisätään vähimmäislauseke tarvittaessa kaikkien mahdollisesti kyseeseen 
tulevien artiklojen kohdalle.

Tarkistus 561
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
-5 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-5 artikla

Jollei tästä luvusta muuta johdu, 
jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä luvussa vahvistetuista 
säännöksistä poikkeavia säännöksiä.

Or.de

Tarkistus 562
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietojen antamista koskevat yleiset 
vaatimukset

Tiedonantovaatimukset
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Or.en

Tarkistus 563
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle
seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät 
ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle
tavaroista tai palveluista tiedot, joita 
kuluttaja voi kohtuudella edellyttää, kun 
otetaan huomioon sopimuksen ja siihen 
liittyvän mainonnan erityisolosuhteet, 
kuten:

Or.en

Tarkistus 564
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle 
seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät 
ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

1. Elinkeinonharjoittajan on hyvissä ajoin ja 
joka tapauksessa ennen etäsopimuksen tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävän sopimuksen tekemistä
ilmoitettava kuluttajalle selkeästi, 
täsmällisesti ja ymmärrettävästi seuraavia 
seikkoja koskevat tiedot:

Or.fr

Perustelu

Periaate, jonka mukaan kuluttajalla on oltava tietty määrä tietoa ennen sopimuksen tekemistä, on 
vahvistettava tiukasti ja selkeästi.
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Tarkistus 565
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle 
seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät 
ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

1. Jotta kuluttaja voi tosiasiallisesti tutustua 
asiaan, elinkeinonharjoittajan on hyvissä 
ajoin ja joka tapauksessa ennen sopimuksen 
tekemistä annettava kuluttajalle selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla seuraavia seikkoja 
koskevat tiedot:

Or.fr

Tarkistus 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle 
seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät 
ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

1. Elinkeinonharjoittajan on hyvissä ajoin ja 
joka tapauksessa ennen etäsopimuksen tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävän sopimuksen tekemistä
ilmoitettava kuluttajalle selkeästi ja 
ymmärrettävästi seuraavia seikkoja koskevat 
tiedot:

Or.fr

Perustelu

Periaate, jonka mukaan kuluttajalla on oltava tietty määrä tietoa ennen sopimuksen tekemistä, on 
vahvistettava tiukasti ja selkeästi.

Tarkistus 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo Arias 
Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle 
seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät 
ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

1. Elinkeinonharjoittajan tai 
elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta 
toimivan henkilön on hyvissä ajoin ennen 
kuluttajan sitoutumista etäsopimukseen, 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävään sopimukseen tai 
vastaavaan sopimukseen annettava 
kuluttajalle selkeällä ja ymmärrettävällä 
tavalla seuraavia seikkoja koskevat tiedot:

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 70.

Tarkistus 568
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle 
seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät 
ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle 
seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät 
ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

-a) maininta, että kyseessä on myynti- tai 
palvelusopimus, minkä vuoksi osapuolten 
aikomukset on esitettävä kyseisessä 
oikeudellisessa järjestelyssä;

Or.it

Tarkistus 569
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
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sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle
seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät 
ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle
tavaroista tai palveluista tiedot, joita 
kuluttaja voi kohtuudella edellyttää, kun 
otetaan huomioon sopimuksen ja siihen 
liittyvän mainonnan erityisolosuhteet, 
kuten:

Or.en

Tarkistus 570
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle 
seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät 
ne ilmene muutoin asiayhteydestä:

1. Elinkeinonharjoittajan tai 
elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta 
toimivan henkilön on hyvissä ajoin ennen 
kuin kuluttaja antaa hyväksyntänsä 
etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävän sopimuksen tekemiselle annettava 
kuluttajalle seuraavia seikkoja koskevat 
tiedot, elleivät ne ilmene muutoin 
asiayhteydestä: 

Or.de

Perustelu

Kuluttajan on saatava tiedot ennen kuin hän on tahdonilmaisunsa antamalla sitoutunut asiaan. 
Kuluttajan tarjouksen ja elinkeinonharjoittajan antaman hyväksynnän ja näin sopimuksen 
tekemisen välillä voi kulua jonkin aikaa.

Tarkistus 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle 
seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät 

1. Elinkeinonharjoittajan on hyvissä ajoin
ennen sopimuksen tekemistä annettava 
kuluttajalle seuraavia seikkoja koskevat 
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ne ilmene muutoin asiayhteydestä: tiedot:

Or.en

Tarkistus 572
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) tuotteen pääominaisuudet siinä 
laajuudessa kuin viestimen ja tuotteen 
kannalta on asianmukaista;

a) tavaran tai palvelun nimitys tai kuvaus;

Or.de

Tarkistus 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) digitaalisten tuotteiden osalta 
tarvittaessa tekniset suojatoimenpiteet ja 
yhteentoimivuus yleisesti käytettyjen 
laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa sekä 
tunnetut puutteet yhteentoimivuudessa;

Or.en

Tarkistus 574
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite ja henkilöllisyys, kuten esimerkiksi 
hänen toiminimensä, ja tarvittaessa sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän 

b) elinkeinonharjoittajan toimipaikan
maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, 
kuten esimerkiksi hänen toiminimensä ja sen 
elinkeinonharjoittajan toimipaikan
maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, 
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toimii; jonka puolesta hän toimii;

Or.en

Perustelu

Osoitteen on oltava nimenomaan elinkeinonharjoittajan tosiasiallisen toimipaikan osoite.

Tarkistus 575
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite ja henkilöllisyys, kuten esimerkiksi 
hänen toiminimensä, ja tarvittaessa sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän 
toimii;

b) elinkeinonharjoittajan toimipaikan
maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, 
kuten esimerkiksi hänen toiminimensä, ja 
tarvittaessa sen elinkeinonharjoittajan
toimipaikan maantieteellinen osoite ja 
henkilöllisyys, jonka puolesta hän toimii;

Or.en

Tarkistus 576
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen
osoite ja henkilöllisyys, kuten esimerkiksi 
hänen toiminimensä, ja tarvittaessa sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen
osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän 
toimii;

b) elinkeinonharjoittajan toimipaikan osoite 
ja henkilöllisyys, kuten esimerkiksi hänen 
toiminimensä, ja tarvittaessa sen 
elinkeinonharjoittajan toimipaikan osoite ja 
henkilöllisyys, jonka puolesta hän toimii;

Or.fr



AM\836026FI.doc 193/232 PE450.954v01-00

FI

Tarkistus 577
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite ja henkilöllisyys, kuten esimerkiksi 
hänen toiminimensä, ja tarvittaessa sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän 
toimii;

b) elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys ja 
toimipaikan maantieteellinen osoite;

Or.de

Tarkistus 578
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite ja henkilöllisyys, kuten esimerkiksi 
hänen toiminimensä, ja tarvittaessa sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän 
toimii;

b) elinkeinonharjoittajan toimipaikan
maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, 
kuten esimerkiksi hänen toiminimensä ja sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän 
toimii;

Or.en

Tarkistus 579
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) yhteystiedot, myös puhelinnumero ja 
muut etäviestintävälineet, jotta kuluttaja voi 
ottaa yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja 
viestiä nopeasti ja suoraan 
elinkeinonharjoittajan kanssa;
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Or.en

Tarkistus 580
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) yhteystiedot, myös puhelinnumero tai 
muun etäviestimen numero tai osoite (faksi, 
sähköposti jne.), jonka avulla kuluttaja voi 
tehokkaasti viestiä elinkeinonharjoittajan 
kanssa ja ottaa tähän nopeasti yhteyttä;

Or.fr

Perustelu

Ei riitä, että mainitaan elinkeinonharjoittajan puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet. Usein 
todetaan, että vastauksen saaminen kestää tai yhteystiedot eivät toimi. On näin ollen tärkeää 
täsmentää, että elinkeinonharjoittajien on mahdollistettava, että kuluttaja voi ottaa tehokkaasti ja 
nopeasti yhteyttä suoraan elinkeinonharjoittajaan.

Tarkistus 581
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) ainakin yksi muu 
elinkeinonharjoittajan yhteystieto, jonka
avulla kuluttaja voi ottaa tehokkaasti ja 
nopeasti yhteyttä elinkeinonharjoittajaan 
(puhelinnumero, faksinumero tai 
sähköpostiosoite);

Or.fr

Perustelu

On tärkeää, että elinkeinonharjoittaja antaa ainakin yhden muun yhteystiedon, jonka avulla 
kuluttaja voi ottaa elinkeinonharjoittajaan yhteyttä nopeasti (postiosoite ei tässä yhteydessä riitä) 
ja tosiasiallisesti (usein kuluttajille annetut puhelinnumerot eivät toimi).
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Tarkistus 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) elinkeinonharjoittajan toimipaikan 
osoite ja elinkeinonharjoittajan 
puhelinnumerot, faksinumerot tai 
sähköpostiosoite, jotta kuluttaja voi ottaa 
tehokkaasti yhteyttä 
elinkeinonharjoittajaan;

Or.fr

Perustelu

Koska internet-sivuilta löytyvät puhelinnumerot eivät aina ole toimivia, on tärkeää, että 
direktiiviehdotuksessa mainitaan erityisesti tarve saada tosiasiallisesti yhteys 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä. Jokaisen kuluttajan on voitava ottaa yhteyttä 
elinkeinonharjoittajaan, jonka kanssa hän on tehnyt sopimuksen, erityisesti kun tavaran 
toimituksessa tai sopimuksen täytäntöönpanossa on ongelmia.

Tarkistus 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) elinkeinonharjoittajan toimipaikan 
maantieteellinen osoite ja 
elinkeinonharjoittajan puhelin- tai 
faksinumero tai sähköpostiosoite, jotta 
kuluttaja voi ottaa nopeasti yhteyttä 
elinkeinonharjoittajaan ja viestiä 
tehokkaasti tämän kanssa;

Or.en

Perustelu

Yhä useammat yritykset eivät enää käytä faksia koska siitä on kohta tulossa vanhanaikaista 
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tekniikkaa. Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 584
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-,
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja;

c) lopullinen hinta veroineen tai, ellei 
tuotteen luonteesta johtuen hintaa voida 
kohtuudella laskea etukäteen, hinnan 
laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki 
muut rahti-, toimitus- tai postimaksut tai, 
ellei näitä kustannuksia voida kohtuudella 
laskea etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi 
joutua maksamaan tällaisia lisämaksuja;
määräämättömäksi ajaksi tehdyissä 
sopimuksissa lopullinen hinta tarkoittaa 
kuukausittaisia kokonaiskustannuksia;

Or.en

Perustelu

Ennen sopimuken tekemistä annetuissa tiedoissa esitetyn hinnan on oltava hinta, jonka kuluttaja 
maksaa.

Tarkistus 585
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja;

c) lopullinen hinta veroineen tai, ellei 
tavaran tai palvelun luonteesta johtuen 
hintaa voida kohtuudella laskea etukäteen, 
hinnan laskutapa sekä tapauksen mukaan 
kaikki muut rahti-, toimitus- tai postimaksut 
tai, ellei näitä kustannuksia voida 
kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, että 
kuluttaja voi joutua maksamaan tällaisia 
lisämaksuja;
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Or.fr

Tarkistus 586
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja;

c) lopullinen hinta veroineen tai, ellei 
tuotteen luonteesta johtuen hintaa voida 
kohtuudella laskea etukäteen, hinnan 
laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki 
muut rahti-, toimitus- tai postimaksut tai, 
ellei näitä kustannuksia voida kohtuudella 
laskea etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi 
joutua maksamaan tällaisia lisämaksuja;
määräämättömäksi ajaksi tehdyissä 
sopimuksissa on ilmoitettava 
kuukausittainen kokonaiskustannus;

Or.en

Tarkistus 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja;

c) hinta veroineen tai, ellei tavaran tai 
palvelun luonteesta johtuen hintaa voida 
kohtuudella laskea etukäteen, hinnan 
laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki 
muut rahti-, toimitus- tai postimaksut ja 
kaikki muut kustannukset tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja;

Or.el
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Tarkistus 588
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja;

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja tilauksen 
sisältävissä palvelusopimuksissa hinta 
tarkoittaa tilauksen kuukausittaisia 
kokonaiskustannuksia;

jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön 5 artiklassa vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
toisenlainen kuluttajansuojan taso.

Or.en

Tarkistus 589
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja;

c) lopullinen hinta veroineen tai, ellei 
tuotteen luonteesta johtuen hintaa voida 
kohtuudella laskea etukäteen, hinnan 
laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki 
muut rahti-, toimitus- tai postimaksut tai, 
ellei näitä kustannuksia voida kohtuudella 
laskea etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi 
joutua maksamaan tällaisia lisämaksuja;
tarvittaessa tallennuslaitteisiin tai 
tallentamattomiin tallennusvälineisiin 
kohdistuvan yksityisen kopioinnin 
hyvitysmaksun osuus hinnasta prosentteina 
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ilmaistuna; määräämättömäksi ajaksi 
tehdyissä sopimuksissa lopullinen hinta 
tarkoittaa kuukausittaisia 
kokonaiskustannuksia;

Or.en

Tarkistus 590
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja;

c) lopullinen hinta veroineen ja kaikkine 
muine rahti-, toimitus- tai postimaksuineen
tai, ellei näitä kustannuksia voida 
kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, että 
kuluttaja voi joutua maksamaan tällaisia 
lisämaksuja;

Or.el

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että kuluttaja tietää kaikki lisäkustannukset sisältävän lopullisen hinnan, 
jonka hän tulee maksamaan. 

Tarkistus 591
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja;

c) hinta veroineen, paitsi jos tuotteen 
luonteesta tai esimerkiksi raaka-
ainemarkkinoiden hintavaihteluista johtuen 
hintaa ei voida kohtuudella laskea etukäteen, 
sekä tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
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maksamaan tällaisia lisämaksuja;

Or.de

Perustelu

Elinkeinonharjoittajaa ei voida vaatia ilmaisemaan hintojensa laskutapaa. On otettava huomioon 
tilanteet, joissa hintaa ei voida elinkeinonharjoittajasta riippumattomista 
markkinahintavaihteluista johtuen määritellä tarkasti etukäteen.

Tarkistus 592
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan tällaisia lisämaksuja;

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 
maksamaan lisämaksuja tilauksen 
sisältävissä palvelusopimuksissa hinta 
tarkoittaa tilauksen kuukausittaisia 
kokonaiskustannuksia;

Or.en

Tarkistus 593
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 
luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä 
tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä 
kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua 

c) lopullinen hinta veroineen tai, ellei 
tuotteen luonteesta johtuen hintaa voida 
kohtuudella laskea etukäteen, hinnan 
laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki 
muut rahti-, toimitus- tai postimaksut tai, 
ellei näitä kustannuksia voida kohtuudella 
laskea etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi 
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maksamaan tällaisia lisämaksuja; joutua maksamaan tällaisia lisämaksuja;
määräämättömäksi ajaksi tehdyissä 
sopimuksissa lopullinen hinta tarkoittaa 
kuukausittaisia kokonaiskustannuksia;

Or.en

Tarkistus 594
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c a) yhteystiedot, myös puhelinnumero ja 
muut etäviestintävälineet, jotta kuluttaja voi 
ottaa yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja 
viestiä nopeasti ja suoraan 
elinkeinonharjoittajan kanssa;

Or.en

Tarkistus 595
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
valitusten käsittelyihin sovellettava 
käytäntö, mikäli ne poikkeavat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 596
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
valitusten käsittelyihin sovellettava 
käytäntö, mikäli ne poikkeavat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt;

Or.en

Tarkistus 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
valitusten käsittelyihin sovellettava 
käytäntö, mikäli ne poikkeavat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt, mikäli ne 
poikkeavat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

Or.de

Perustelu

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht 
zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen. 
Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über derartige 
Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über das 
Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches einrichten zu 
müssen. Es ist im ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, unmittelbar auf 
deren Wünsche und Beschwerden in angemessener Form und zur Zufriedenheit des Kunden zu 
reagieren. Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren bestehen, so wird der 
Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend informieren. Eine gesetzlich 
festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und kontraproduktiv.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 598
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
valitusten käsittelyihin sovellettava 
käytäntö, mikäli ne poikkeavat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt;

Or.en

Tarkistus 599
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
valitusten käsittelyihin sovellettava käytäntö,
mikäli ne poikkeavat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt, valitusten 
käsittelyihin sovellettava käytäntö sekä
maantieteellinen osoite, johon kuluttaja voi 
osoittaa valitukset;

Or.fr

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan huolellisen ammatinharjoittamisen käsite, joka on liian epämääräinen 
ja altis erilaisille tulkinnoille. Lisätään osoite, johon valitukset voidaan osoittaa.

Tarkistus 600
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt, mikäli on 
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valitusten käsittelyihin sovellettava 
käytäntö, mikäli ne poikkeavat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

tarkoitus sopia lain säännöksistä 
poikkeavista ehdoista.

Or.de

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan tehtävänä ei ole tiedottaa yleisistä lain säännöksistä. 
Elinkeinonharjoittajalta voi vaatia tietojen antamista ainoastaan silloin, kun hän haluaa 
liiketoimissaan sopia lainsäädännön vaatimuksista poikkeavista ehdoista. Pk-yritysten 
velvoittamineen antamaan tietoa valitusten käsittelystä on huono asia, koska pk-yrityksillä ei 
useinkaan ole formalisoitua valitusjärjestelmää.

Tarkistus 601
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
valitusten käsittelyihin sovellettava käytäntö, 
mikäli ne poikkeavat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
valitusten käsittelyihin sovellettava käytäntö;

Or.fr

Tarkistus 602
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
valitusten käsittelyihin sovellettava 
käytäntö, mikäli ne poikkeavat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt;

Or.de
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Perustelu

Valitusten käsittelyyn sovellettavan menettelyn ilmoittaminen voi käytännössä tarkoittaa sitä, että 
ilmoitetaan vain mitäänsanomattomia yleisiä asioita, joilla ei ole kuluttajalle todellista lisäarvoa.

Tarkistus 603
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) valituksen käsittelyyn sovellettava 
menettely ja elinkeinonharjoittajan 
toimipaikan maantieteellinen osoite (ja 
tarvittaessa sen elinkeinonharjoittajan 
maantieteellinen osoite, jonka puolesta hän 
toimii), johon kuluttaja voi osoittaa 
mahdolliset valitukset;

Or.en

Tarkistus 604
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d b) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta 
turvautua sovintoratkaisuun;

Or.en

Tarkistus 605
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) määräaika, johon mennessä 
elinkeinonharjoittaja sitoutuu toimittamaan 
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tavaran tai suorittamaan palvelun;

Or.fr

Tarkistus 606
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) valitusten käsittelyyn sovellettava 
menettely sekä elinkeinonharjoittajan 
maantieteellinen osoite tai sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite, jonka puolesta hän toimii, sekä 
maantieteellinen osoite, johon kuluttajan 
on osoitettava valituksensa;

Or.en

Tarkistus 607
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d b) tieto mahdollisuudesta turvautua 
asianmukaisiin valitusmenettelyihin, 
kollektiiviset valitusmekanismit ja 
vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenettelyt 
mukaan luettuina;

Or.en

Tarkistus 608
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta e) maininta peruuttamisoikeudesta tai sen 
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tapauksen mukaan; puuttumisesta sekä kyseisen oikeuden 
käyttämiseen liittyvät ehdot ja menettelyt 
liitteen I mukaisesti, tavaroiden 
palauttamisen mahdolliset kustannukset
mukaan luettuina;

Or.en

Tarkistus 609
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta tapauksen 
mukaan;

e) maininta peruuttamisoikeudesta tai sen 
puuttumisesta ja tapauksen mukaan kyseisen 
oikeuden käyttämiseen liittyvät ehdot ja 
menettelyt liitteen I mukaisesti, mukaan 
lukien peruuttamisen määräaika ja sen 
elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, jolle 
peruuttamisesta on ilmoitettava;

Or.fr

Perustelu

On tärkeää, että kuluttajalla on tietoa peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyistä ja 
myös siitä, että tätä oikeutta ei ole tietyn tyyppisten tavaroiden ja palvelujen ollessa kyseessä.

Tarkistus 610
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta tapauksen 
mukaan;

e) maininta peruuttamisoikeudesta tai sen 
puuttumisesta ja tapauksen mukaan kyseisen 
oikeuden käyttämiseen liittyvät ehdot;

Or.fr
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Tarkistus 611
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta
tapauksen mukaan;

e) maininta peruuttamisoikeudesta tai sen 
puuttumisesta sekä asiakkaan oikeuksien 
käyttämiseen liittyvät ehdot ja menettelyt, 
tarvittaessa myös tavaroiden palauttamisen 
mahdolliset kustannukset;

Or.en

Tarkistus 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta 
tapauksen mukaan;

e) mahdollisen peruuttamisoikeuden käytön 
ehdot ja määräaika sekä asiassa 
noudatettava menettely;
elinkeinonharjoittaja voi käyttää liitteessä I 
olevan A ja B osan mukaisia 
peruuttamisohjeen ja 
peruuttamislomakkeen malleja tai muuta 
yksiselitteistä ilmoittamistapaa; mikäli 
elinkeinonharjoittaja informoi kuluttajaa 
liitteessä I olevan A osan mukaista 
peruuttamisohjeen mallia käyttäen, 
elinkeinonharjoittaja täyttää 
tiedonantovaatimusvelvoitteet; 

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 75.
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Tarkistus 613
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta
tapauksen mukaan;

e) maininta peruuttamisoikeudesta tai sen 
puuttumisesta sekä kyseisen oikeuden 
käyttämiseen liittyvät ehdot ja menettelyt 
liitteen I mukaisesti, tavaroiden 
palauttamisen mahdolliset kustannukset
mukaan luettuina;

Or.en

Tarkistus 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Małgorzata 
Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta tapauksen 
mukaan;

e) maininta peruuttamisoikeudesta tapauksen 
mukaan, peruuttamisoikeuden käytön ehdot, 
määräaika ja menettely ja tieto siitä, että 
kuluttajalla on velvollisuus maksaa 
elinkeinonharjoittajalle 17 artiklan 2 
kohdan mukaiset kohtuulliset kulut, jos 
kuluttaja 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
tai 11 artiklan 4 kohdan a alakohdan 
mukaisen pyynnön esitettyään päättää 
käyttää peruuttamisoikeutta;

Or.en

Tarkistus 615
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta e) mahdollisen peruuttamisoikeuden käytön 
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tapauksen mukaan; ehdot ja määräaika sekä asiassa 
noudatettava menettely;
elinkeinonharjoittaja voi käyttää liitteessä I 
olevan A ja B osan mukaisia 
peruuttamisohjeen ja 
peruuttamislomakkeen malleja tai muuta 
yksiselitteistä ilmoittamistapaa; mikäli 
elinkeinonharjoittaja informoi kuluttajaa 
liitteessä I olevan A osan mukaista 
peruuttamisohjeen mallia käyttäen, 
elinkeinonharjoittaja täyttää 
tiedonantovaatimusvelvoitteet; 

Or.de

Perustelu

Mallilomakkeen käyttö on suuri helpotus erityisesti pk-yrityksille ja ehkäisee kiistoja 
peruuttamisohjeen vaatimuksista. Oikeusvarmuuden kannalta on tärkeää, että 
elinkeinonharjoittaja voi luottaa informoineensa oikein, kun hän käyttää mallia.

Tarkistus 616
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta
tapauksen mukaan;

e) maininta peruuttamisoikeudesta tai sen 
puuttumisesta sekä kyseisen oikeuden 
käyttämiseen liittyvät ehdot ja menettelyt 
liitteen I mukaisesti, tavaroiden 
palauttamisen mahdolliset kustannukset
mukaan luettuina;

Or.en

Perustelu

En usko, että kuluttajien kannalta riittää, että heille ainoastaan kerrotaan peruuttamisoikeudesta. 
Kuluttajille olisi sen sijasta kerrottava myös, mitä se tarkoittaa käytännössä ja erityisesti, miten 
kyseistä oikeutta käytetään tehokkaasti. Monet kuluttajat saavat elinkeinonharjoittajalta 
oikeuksiaan koskevia alustavia neuvoja, mutta on tärkeää, että elinkeinonharjoittajilla on 
velvollisuus antaa täydelliset tiedot kaupantekohetkellä. Jos näit lisätietoja ei anneta, on vaara, 
että kuluttajat eivät tiedä miten ja/tai milloin heidän olisi käytettävä peruuttamisoikeuttaan. 
Silloin tämä tärkeä oikeus heikkenee.
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Tarkistus 617
Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta
tapauksen mukaan;

e) maininta peruuttamisoikeudesta tai sen 
puuttumisesta;

Or.en

Tarkistus 618
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) tarvittaessa selvennys siitä, kuka vastaa 
peruuttamisen jälkeisistä tavaroiden 
palauttamiskustannuksista;

Or.en

Tarkistus 619
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e b) tiedot taloudellisista takuista etukäteen 
suoritettujen maksujen saamiseksi takaisin 
peruuttamistapauksissa;

Or.en
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Tarkistus 620
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) kun peruuttamisoikeutta ei ole, koska 
palvelun suorittamista on nimenomaisesti 
pyydetty ennen peruuttamisen määräajan 
päättymistä 19 artiklan mukaisesti, tieto 
siitä, että kuluttajalla ei tämän pyynnön 
johdosta ole peruuttamisoikeutta;

Or.fr

Perustelu

Jotta kuluttaja voi tehdä tietoisen valinnan, hänen on ennen päätöstään oltava tietoinen 
seurauksista, joita on mahdollisella pyynnöllä palvelun suorittamisesta ennen peruuttamisen 
määräajan päättymistä, eli että hän ei voi myöhemmin käyttää peruuttamisoikeuttaan.

Tarkistus 621
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e b) määräaika, johon mennessä 
elinkeinonharjoittaja sitoutuu toimittamaan 
tavaran tai suorittamaan palvelun;

Or.fr

Perustelu

Määräajan ilmoittaminen on tärkeä tieto, jonka avulla kuluttajien tiedonsaanti paranee.

Tarkistus 622
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

e a) tiedot taloudellisista takuista etukäteen 
suoritettujen maksujen saamiseksi takaisin 
peruuttamistapauksissa tai sopimuksen 
päättyessä;

Or.en

Tarkistus 623
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e b) tapauksen mukaan selvennys siitä, 
kuka vastaa peruuttamisen jälkeisistä 
tavaroiden palauttamiskustannuksista;

Or.en

Tarkistus 624
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) kun peruuttamisoikeutta ei 19 artiklan 
mukaisesti ole, tieto siitä, että kuluttajalla ei 
ole peruuttamisoikeutta; 

Or.fr

Perustelu

On tärkeää, että kuluttajalla on tietoa peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyistä ja 
myös siitä, että tätä oikeutta ei ole tietyn tyyppisten tavaroiden ja palvelujen ollessa kyseessä.
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Tarkistus 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e b) määräaika, johon mennessä 
elinkeinonharjoittaja sitoutuu toimittamaan 
tavaran tai suorittamaan palvelun;

Or.fr

Perustelu

Määräajan ilmoittaminen on tärkeä tieto, jonka avulla kuluttajansuoja paranee. Se mahdollistaa 
kaupan mukauttamisen tarjotun tavaran tai palvelun luonteeseen.

Tarkistus 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e c) maininta siitä, että kuluttaja ei voi 
käyttää peruuttamisoikeutta, jos hän 
nimenomaisesti pyytää palvelun 
suorittamista ennen peruuttamisen 
määräajan päättymistä;

Or.fr

Perustelu

Täsmennys siitä, että kuluttaja ei voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, jos hän nimenomaisesti 
pyytää palvelun suorittamista ennen peruuttamisen määräajan päättymistä, on myös kuluttajalle 
hyvin tärkeä tieto.

Tarkistus 627
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

e a) tarvittaessa selvennys siitä, kuka vastaa 
peruuttamisen jälkeisistä tavaroiden 
palauttamiskustannuksista;

Or.en

Tarkistus 628
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e b) tiedot taloudellisista takuista etukäteen 
suoritettujen maksujen saamiseksi takaisin 
peruuttamistapauksissa;

Or.en

Tarkistus 629
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e c) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen 
olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat 
saatavilla;

Or.en

Tarkistus 630
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) maininta myynninjälkeisistä palveluista 
ja kaupallisista takuista tapauksen mukaan 

Poistetaan.
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sekä niihin liittyvät ehdot;

Or.de

Tarkistus 631
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) maininta myynninjälkeisistä palveluista ja 
kaupallisista takuista tapauksen mukaan sekä 
niihin liittyvät ehdot;

f) tavaroiden lakisääteistä 
vaatimustenmukaisuustakuuta koskevan 
maininnan lisäksi maininta 
myynninjälkeisistä palveluista ja 
kaupallisista takuista tapauksen mukaan sekä 
niihin liittyvät ehdot

Or.fr

Tarkistus 632
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) maininta myynninjälkeisistä palveluista ja 
kaupallisista takuista tapauksen mukaan sekä 
niihin liittyvät ehdot;

f) tavaroiden lakisääteistä 
vaatimustenmukaisuustakuuta koskevan 
maininnan lisäksi maininta 
myynninjälkeisistä palveluista ja 
kaupallisista takuista tapauksen mukaan sekä 
niihin liittyvät ehdot

Or.fr

Perustelu

On tärkeää muistuttaa, että tavaroilla on lakisääteinen vaatimustenmukaisuustakuu.
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Tarkistus 633
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

f a) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen 
olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat 
saatavilla;

Or.en

Tarkistus 634
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

f a) tapauksen mukaan maininta 
kaupanteon jälkeisistä asiakaspalveluista 
sekä niihin liittyvistä ehdoista;

Or.en

Tarkistus 635
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

f b) tapauksen mukaan tiedot 
käytännesääntöjen olemassaolosta ja siitä, 
miten ne ovat saatavilla;

Or.en

Tarkistus 636
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi, sopimuksen purkamista koskevat 
ehdot;

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi tai ilman eri toimenpiteitä 
uusiutuva, sopimuksen purkamista koskevat 
ehdot;

Or.en

Tarkistus 637
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi, sopimuksen purkamista koskevat 
ehdot;

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi tai ilman eri toimenpiteitä 
uusiutuva, sopimuksen purkamista koskevat 
ehdot;

Or.en

Tarkistus 638
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi, sopimuksen purkamista koskevat 
ehdot;

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi, sopimuksen purkamista koskevat 
ehdot, mikäli on tarkoitus sopia lain 
säännöksistä poikkeavista ehdoista;

Or.de

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan tehtävänä ei ole tiedottaa yleisistä lain säännöksistä, varsinkin kun 
otetaan huomioon Rooma I -asetuksen mukaiset rajatylittävät sopimukset, joissa sovelletaan 
kuluttajan oikeutta asuin/oleskelupaikkaan. Elinkeinonharjoittajalta voi vaatia tietojen antamista 
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ainoastaan silloin, kun hän haluaa liiketoimissaan sopia lainsäädännön vaatimuksista 
poikkeavista ehdoista.

Tarkistus 639
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi, sopimuksen purkamista koskevat 
ehdot;

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi tai ilman eri toimenpiteitä 
uusiutuva, sopimuksen purkamista koskevat 
ehdot;

Or.en

Tarkistus 640
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi, sopimuksen purkamista koskevat 
ehdot;

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi tai sitä jatketaan 
automaattisesti, sopimuksen purkamista 
koskevat ehdot;

Or.fr

Tarkistus 641
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi, sopimuksen purkamista koskevat 

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 
mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi, sopimuksen purkamista ja 
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ehdot; purkamistapaa koskevat ehdot;

Or.en

Tarkistus 642
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

h) sopimukseen perustuvien kuluttajan 
velvoitteiden vähimmäiskestoaika 
tapauksen mukaan;

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 643
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i alakohta 

Komission teksti Tarkistus

i) mahdolliset etumaksut tai muut 
rahoitustakuut, jotka kuluttajan on 
maksettava elinkeinonharjoittajan 
pyynnöstä, sekä niihin liittyvät ehdot.

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 644
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i a) tieto siitä, että sopimus tehdään 
elinkeinonharjoittajan kanssa ja että 
kuluttaja nauttii tämän direktiivin mukaista 
kuluttajansuojaa;
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Or.en

Tarkistus 645
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i b) tieto siitä, onko toinen osapuoli 
kuluttaja, jos sopimus on tehty välittäjän 
välityksellä;

Or.en

Tarkistus 646
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i c) tieto siitä, kuinka kauan tarjous on 
voimassa;

Or.en

Tarkistus 647
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i d alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i d) tarvittaessa tieto digitaalisten tuotteiden 
teknisestä suojauksesta;

Or.en

Perustelu

Kuluttajien on saatava riittävät ja selkeät tiedot ostettujen digitaalisten tuotteiden käyttöä 
koskevista rajoituksista.
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Tarkistus 648
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i e) tieto digitaalisten tuotteiden 
yhteentoimivuudesta laitteistojen ja 
ohjelmistojen kanssa sen mukaan, mitä 
elinkeinonharjoittaja asiasta tietää tai mitä 
hänen voidaan kohtuudella olettaa tietävän, 
mukaan luettuna yhteentoimivuuden 
puuttuminen.

Or.en

Perustelu

Yhteentoimivuus on tärkeää kuluttajien hyvinvoinnille digitaalisessa ympäristössä. Digitaalisia 
tuotteita ostavan kuluttajan saama etu riippuu siitä, voiko hän vaihtaa tietoja ohjelmistojen ja 
laitteistojen välillä ja voiko hän käyttää digitaalisia tuotteita haluamallaan laitteella.

Tarkistus 649
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i a) tarvittaessa tietoa digitaalisten 
tuotteiden teknisestä suojauksesta sekä 
digitaalisten tuotteiden yhteentoimivuudesta 
tietotekniikkalaitteistojen ja ohjelmistojen 
kanssa sen mukaisesti, mitä 
elinkeinonharjoittaja tietää tai mitä 
elinkeinonharjoittajan voidaan kohtuudella 
olettaa tietävän (myös 
yhteentoimimattomuus);

Or.fr
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Tarkistus 650
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i a) tieto digitaalisten tuotteiden 
yhteentoimivuudesta laitteistojen ja 
ohjelmistojen kanssa, jos 
elinkeinonharjoittaja on asiasta tietoinen, 
sekä tieto mahdollisesta 
yhteensopimattomuudesta;

Or.en

Tarkistus 651
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i b) tieto siitä, että sopimus on tehty 
elinkeinonharjoittajan kanssa ja että 
kuluttaja nauttii sen vuoksi tämän 
direktiivin mukaista kuluttajansuojaa;

Or.en

Tarkistus 652
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i c) tarvittaessa tieto digitaalisten tuotteiden 
teknisestä suojauksesta;

Or.en
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Tarkistus 653
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i d alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i d) tieto siitä, kuinka kauan tarjous on 
voimassa;

Or.en

Tarkistus 654
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i e) tieto siitä, onko toinen osapuoli 
kuluttaja, jos sopimuksen on tehnyt 
välittäjä;

Or.en

Tarkistus 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata 
Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i a) tapauksen mukaan maininta 
mahdollisuudesta käyttää 
elinkeinonharjoittajaan sovellettavia 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisia valitus-
ja oikeussuojamenettelyjä, sekä niiden 
käyttöä koskevat säännöt. 

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 77.
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Tarkistus 656
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i a) tarvittaessa tieto digitaalisten tuotteiden 
teknisestä suojauksesta;

Or.en

Tarkistus 657
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i b) tieto digitaalisten tuotteiden 
yhteentoimivuudesta laitteistojen ja 
ohjelmistojen kanssa sen mukaan, mitä 
elinkeinonharjoittaja asiasta tietää tai mitä 
hänen voidaan kohtuudella olettaa tietävän, 
mukaan luettuna yhteentoimivuuden 
puuttuminen.

Or.en

Tarkistus 658
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i a) tarvittaessa tieto digitaalisten tuotteiden 
teknisestä suojauksesta;

Or.en
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Perustelu

Viittaus erityisesti digitaalisiin tuotteisiin. Kuluttajien on saatava riittäviä ja selkeitä tietoja 
hankittujen digitaalisten tuotteiden käytön mahdollisista rajoituksista, joista ehkä määrätään 
sopimuksessa ja/tai joita sovelletaan teknisellä järjestelmällä ja jotka vaikuttavat tuotteen 
käytettävyyteen kuluttajan odotusten vastaisesti.

Tarkistus 659
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i b) tieto digitaalisten tuotteiden 
yhteensopivuus laitteistojen ja ohjelmistojen 
kanssa sen mukaan, mitä 
elinkeinonharjoittaja asiasta tietää tai mitä 
hänen voidaan kohtuudella olettaa tietävän, 
mukaan luettuna yhteensopivuuden 
puuttuminen.

Or.en

Perustelu

Viittaus erityisesti digitaalisiin tuotteisiin. Tiedottamisvaatimuksia koskevat määräykset eivät 
nykyisin vastaa digitaalisten tuotteiden erityispiirteitä. Digitaalisia tuotteita ostavan kuluttajalle 
on etua siitä, että hän saa tietoja mahdollisuudesta käyttää digitaalista tuotetta haluamissaan 
laitteissa tai välineissä sekä siitä, voidaanko dataa siirtää eri ohjelmistojen ja laitteistojen välillä.

Tarkistus 660
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Elinkeinonharjoittajan on 
huolehdittava siitä, että tiedot hänen 
maantieteellisestä osoitteestaan ja 
puhelinnumerostaan sekä hinnasta, johon 
vero on sisällytetty, sekä 
peruuttamisoikeudesta annetaan niin, että 
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kuluttajan on ne helppo löytää.

Or.en

Tarkistus 661
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. tarvittaessa tieto digitaalisten tuotteiden 
teknisestä suojauksesta;

Or.en

Tarkistus 662
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. tieto digitaalisten tuotteiden 
yhteentoimivuudesta laitteistojen ja 
ohjelmistojen kanssa sen mukaan, mitä 
elinkeinonharjoittaja asiasta tietää tai mitä 
hänen voidaan kohtuudella olettaa tietävän, 
mukaan luettuna yhteentoimivuuden 
puuttuminen.

Or.en

Tarkistus 663
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Julkisen huutokaupan osalta 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan 
korvata tiedolla huutokaupanpitäjän 
maantieteellisestä osoitteesta ja 

Poistetaan.
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henkilöllisyydestä.

Or.fr

Perustelu

Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisissa huutokaupoissa tehtyihin sopimuksiin. Tarkistus on 
yhdenmukainen 3 artiklan 1 a kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 664
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
peruuttamisen yhteydessä toimitettaville 
vakiotiedoille muita muotovaatimuksia kuin 
mitä liitteessä I olevassa A ja A a osassa 
esitetään.

Or.fr

Tarkistus 665
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
myynti- ja palvelusopimuksiin, jotka 
koskevat jokapäiväiseen elämään liittyviä 
toimia ja joiden perusteella 
elinkeinonharjoittajan on suoritettava 
palvelu välittömästi sopimuksen tekemisen 
jälkeen.

Or.en
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Tarkistus 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa liitteessä I 
olevan A osan mukaiselle 
peruuttamisohjeen mallille muita sisältöä 
koskevia vaatimuksia.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 79.

Tarkistus 667
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat 
erottamaton osa myynti- tai 
palvelusopimusta.

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 668
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat
erottamaton osa myynti- tai 
palvelusopimusta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
on oltava erottamaton osa myynti- tai 
palvelusopimusta ja ne on esitettävä 
saatavilla olevan vakiolomakkeen 
mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.
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Or.en

Tarkistus 669
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Elinkeinonharjoittajalle kuuluu 
todistustaakka siitä, että hän on antanut 
tässä artiklassa vaaditut tiedot.

Or.en

Perustelu

On tarpeen käyttää käänteistä todistustaakkaa.

Tarkistus 670
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tämän artiklan mukaisesti annettavat 
tiedot on esitettävä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa.

Or.en

Perustelu

Tähän artiklaan olisi sisällytettävä avoimuusvaatimus.

Tarkistus 671
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 c kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

3 c. Mikäli elinkeinonharjoittaja tekee 
myynti- tai palvelusopimuksia sellaisen 
selvästi tunnistettavan kuluttajaryhmän 
kanssa, joka on erityisen haavoittuvassa 
asemassa asianomaisen kaupallisen 
käytännön tai sitä koskevan tuotteen 
suhteen, tämän artiklan mukaisesti 
annettavat tiedot on esitettävä selkeällä 
kielellä, jonka kyseisen ryhmän 
keskivertojäsen voi ymmärtää.

Or.enPerustelu

Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tietovaatimuksia koskevista tarpeista olisi 
huolehdittava.

Tarkistus 672
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 d. Tämä artikla ei vaikuta Euroopan 
unionin erityislainsäädännön mukaisesti 
elinkeinonharjoittajille asetettuihin tietojen 
antamista koskeviin vaatimuksiin.

Or.en

Tarkistus 673
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltiot eivät voi kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai antaa 
muita kuin tämän direktiivin 5 artiklassa 
tarkoitettuja säännöksiä edes siinä 
tapauksessa, että ne nostaisivat tai laskisivat 
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kuluttajansuojan tasoa.

Or.de


