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Tarkistus 674
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mikäli elinkeinonharjoittaja tekee 
myynti- tai palvelusopimuksen tapauksen 
mukaan selvästi joko henkisen tai fyysisen 
vamman tai iän perusteella huonossa 
asemassa olevan kuluttajaryhmän kanssa 
ja mikäli kyseinen huono asema on 
elinkeinonharjoittajan havaittavissa, 
tiedot on tässä tapauksessa annettava 
selkeästi ja siten, että kyseiseen ryhmään 
kuuluva keskivertokuluttaja voi ne 
ymmärtää.

Or.en

Tarkistus 675
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tämä artikla ei vaikuta Euroopan 
unionin erityislainsäädännön mukaisesti 
myyjälle asetettujen tietojen antamista 
koskeviin vaatimusten soveltamiseen.

Or.en

Tarkistus 676
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Edellä 1 kohdassa vaadittujen tietojen 
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antamista koskeva todistustaakka kuuluu 
elinkeinonharjoittajalle.

Or.en

Tarkistus 677
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Vaaditut tiedot, jotka on annettava 
tämän luvun mukaisesti, on esitettävä 
selkeästi ja ymmärrettävästi ja luettavassa 
muodossa.

Or.en

Tarkistus 678
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Tämä artikla ei rajoita Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/31/EY tiedottamisvelvoitetta 
koskevien säännösten soveltamista.

Or.de

Tarkistus 679
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Elinkeinonharjoittajalle kuuluu 
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todistustaakka siitä, että hän on antanut 
tässä artiklassa tarkoitetut tiedot.

Or.en

Tarkistus 680
Zuzana Roithová

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 ja yhtäläistä 
fonttikokoa käyttäen.

Or.en

Tarkistus 681
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Mikäli elinkeinonharjoittaja tekee 
myynti- tai palvelusopimuksia sellaisen 
selvästi tunnistettavan kuluttajaryhmän 
kanssa, joka on erityisen 
haavoittuvaisessa asemassa asianomaisen 
kaupallisen käytännön tai sitä koskevan 
tuotteen suhteen joko henkisen tai 
fyysisen vammansa tai ikänsä tai 
hyväuskoisuutensa perusteella, jolloin on 
kohtuullista olettaa 
elinkeinonharjoittajan olevan tietoinen 
asiasta, tämän artiklan mukaisesti 
annettavat tiedot on esitettävä selkeällä 
kielellä, jonka kyseisen ryhmän 
keskivertojäsen voi ymmärtää.

Or.en
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Tarkistus 682
Zuzana Roithová

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 683
Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Elinkeinonharjoittajan katsotaan 
täyttäneen edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
tietojen antamista koskevat vaatimukset, 
kun tiedot on esitetty tavalla, jolla 
varmistetaan, että keskivertokuluttaja, 
jonka oletetaan olevan tarkkaavainen ja 
varovainen sopimusta tehdessään, on 
täysin tietoinen niistä.

Or.en

Tarkistus 684
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, 
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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

Esittelijän ehdotuksen mukaisesti II ja III luvut on yhdistetty. Tämän luvun tulkinnan 
yleisperiaatteena on mahdollisimman suuri yhdenmukaistaminen, paitsi jos direktiivissä 
säädetään toisin, erityisesti 12 artiklan 4 kohdan ja 20 a artiklan osalta.

Tarkistus 685
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön 5 artiklassa 
vahvistetuista poikkeavia säännöksiä 
varmistaakseen kuluttajasuojan 
korkeamman tason.

Or.en

Tarkistus 686
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltiot saavat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään tässä artiklassa 
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vahvistettuja tiukempia säännöksiä 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi.

Or.fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että 6 artiklassa kyse on vähimmäistason 
yhdenmukaistamisesta.

Tarkistus 687
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 
määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan 
säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä kansallisessa 
lainsäädännössään tehokkaista 
sopimusoikeudellisista 
oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten 
rikkomisen varalta.

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 
määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan 
säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä kansallisessa 
lainsäädännössään tehokkaista 
sopimusoikeudellisista 
oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten 
rikkomisen varalta.

Mikäli elinkeinonharjoittaja ei ole 
noudattanut muuta edellä 1 kohdassa 
tarkoitettua tietojen antamista koskevaa 
vaatimusta, kuluttaja voi
a) välttää sopimuksen tekemisen, ellei se 
ole kohtuutonta vallitsevissa olosuhteissa;
tai
b) vaatia korvauksia mahdollisesta 
vahingosta, joka johtuu tietojen antamista 
koskevan vaatimuksen noudattamatta 
jättämisestä;

Or.en
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Perustelu

On suotavaa ottaa käyttöön vähimmäisnormi niitä seurauksia varten, jotka johtuvat 
tietovaatimuksen noudattamatta jättämisestä.

Tarkistus 688
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 
määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan 
säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä kansallisessa 
lainsäädännössään tehokkaista 
sopimusoikeudellisista 
oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten 
rikkomisen varalta.

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 
määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan 
säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä kansallisessa 
lainsäädännössään tehokkaista ja 
oikeasuhteisista sopimusoikeudellisista 
oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten 
rikkomisen varalta.

Or.de

Perustelu

Oikeasuhteisuusperiaate on yhteisön säännöstöä sovellettaessa vakiintunut oikeudellinen 
periaate, jota ei pitäisi sivuuttaa tässäkään direktiivissä. Olisi jätettävä jäsenvaltioiden 
harkintaan päättää optimaalisista oikeussuojakeinoista kulloisenkin kansallisen oikeudellisen 
perinteen piirteiden mukaisesti.

Tarkistus 689
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 
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määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan 
säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä kansallisessa 
lainsäädännössään tehokkaista 
sopimusoikeudellisista 
oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten 
rikkomisen varalta.

määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan ja 
42 artiklan säännösten soveltamista. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaista 
oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten 
rikkomisen varalta.

Or.fr

Tarkistus 690
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 
määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan 
säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä kansallisessa 
lainsäädännössään tehokkaista 
sopimusoikeudellisista 
oikeussuojakeinoista 5 artiklan
säännösten rikkomisen varalta.

2. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei ole 
noudattanut edellä 1 kohdassa 
tarkoitettua tietojen antamista koskevaa 
vaatimusta, kuluttaja voi

a) ilmoittaa sopimuksen mitätöityneen, 
ellei tämä aiheuta kohtuuttomia 
seurauksia;

b) vaatia korvauksia mahdollisesta 
vahingosta, joka johtuu tietojen antamista 
koskevan vaatimuksen noudattamatta 
jättämisestä;

Or.en
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Tarkistus 691
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 
määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan 
säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä kansallisessa 
lainsäädännössään tehokkaista 
sopimusoikeudellisista 
oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten 
rikkomisen varalta.

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 
määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan ja 
42 artiklan säännösten soveltamista. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaista 
oikeussuojakeinoista 5 artiklan säännösten 
rikkomisen varalta.

Or.fr

Perustelu

On annettava jäsenvaltioiden vapaasti määrittää tekstit, joissa esitetään tehokkaat 
oikeussuojakeinot 5 artiklan säännösten rikkomisen varalta, sekä niiden paikka kansallisessa 
lainsäädännössään.

Tarkistus 692
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 
määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan 
säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä kansallisessa 
lainsäädännössään tehokkaista 
sopimusoikeudellisista 

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 
rikkomiseen liittyvät seuraamukset 
määritetään voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan 
säännösten soveltamista.
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oikeussuojakeinoista 5 artiklan 
säännösten rikkomisen varalta.

Or.de

Perustelu

Ei ole ennakoitavissa, millaisia seurauksia todellisuudessa koituisi siitä, että jäsenvaltiot 
velvoitettaisiin säätämään tehokkaista "sopimusoikeudellisista oikeussuojakeinoista" kaikkien 
tiedonantovelvoitteiden rikkomistapausten varalta. On pikemminkin syytä olettaa, että 
kysymys on erittäin räjähdysaltis ja että tämä tilanne kävisi sitten ilmi EU:n tuomioistuimen 
päätöksistä. Tästä aiheutuisi epäsuotavaa oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 693
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Välittäjiä koskevat erityiset 
tiedonantovaatimukset
1. Välittäjän on ennen sopimuksen 
tekemistä ilmoitettava kuluttajalle, että 
hän toimii toisen kuluttajan nimissä tai 
puolesta ja että tehtävää sopimusta ei ole 
pidettävä kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan vaan kahden 
kuluttajan välisenä sopimuksena, joka 
siten ei kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.
2. Välittäjän, joka jättää täyttämättä 
1 kohdassa tarkoitetun velvoitteen, 
katsotaan tehneen sopimuksen omissa 
nimissään.
3. Tätä artiklaa ei sovelleta julkiseen 
huutokauppaan.

Or.fr
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Tarkistus 694
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Välittäjän on ennen sopimuksen 
tekemistä ilmoitettava kuluttajalle, että 
hän toimii toisen kuluttajan nimissä tai 
puolesta ja että tehtävää sopimusta ei ole 
pidettävä kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan vaan kahden 
kuluttajan välisenä sopimuksena, joka 
siten ei kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 695
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Välittäjän on ennen sopimuksen 
tekemistä ilmoitettava kuluttajalle, että hän 
toimii toisen kuluttajan nimissä tai puolesta 
ja että tehtävää sopimusta ei ole pidettävä 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan vaan 
kahden kuluttajan välisenä sopimuksena,
joka siten ei kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

1. Välittäjän on ennen sopimuksen 
tekemistä ilmoitettava kuluttajalle, että hän 
toimii toisen kuluttajan nimissä tai puolesta 
ja että tehtävää sopimusta ei ole pidettävä 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan vaan 
kahden kuluttajan välisenä sopimuksena ja 
kuluttajalle tehdään selväksi, että sopimus
ei näin ollen kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan eikä kuluttajalla siis ole 
sen säännösten antamaa suojaa.

Or.el

Tarkistus 696
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Tällä artiklalla ei ole vaikutusta 
kansallisiin lainsäädäntöihin, joissa 
tiettyjä välittäjän kautta tehtyjä 
sopimuksia pidetään 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan
välisinä sopimuksina.

Or.en

Perustelu

Tiettyjä välittäjän kautta tehtyjä sopimuksia voidaan pitää elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välisinä sopimuksina, kuten tapauksissa, joissa on kyse tietyjen käytettyjen 
tavaroiden myynnistä tai verkkokaupoista.

Tarkistus 697
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
III luku – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 698
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
III luku – Otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kohdistettu täysimääräinen 
yhdenmukaistaminen
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Or.de

Tarkistus 699
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla

Jollei tässä luvussa toisin säädetä, 
jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tämän luvun säännöksistä 
poikkeavia kansallisia säännöksiä 
varmistaakseen kuluttajansuojan 
erilaisen tason.

Or.de

Tarkistus 700
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla 

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin.

Or.fr

Perustelu

Tämä johtuu kuluttajille annettavista tiedoista ja peruuttamisoikeudesta etäsopimusten ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä koskevan 
komission ehdotuksen II ja III lukujen yhdistämisestä.
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Tarkistus 701
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin.

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 702
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla 

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Etäsopimuksiin ja muualla kuin 

elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin liittyvät 

tiedonantovaatimukset
Etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten yhteydessä 
elinkeinonharjoittajan on annettava 
seuraavat tiedot, jotka ovat erottamaton 
osa sopimusta:
a) edellä 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot 
ja poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa säädetään, tiedot 
maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvistä järjestelyistä 
kaikissa tapauksissa;
b) jos peruuttamisoikeutta sovelletaan, 
kyseisen oikeuden käyttämiseen liittyvä 
ehdot ja menettelyt liitteen I mukaisesti;
c) elinkeinonharjoittajan toimipaikan 
maantieteellinen osoite, johon kuluttaja 
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voi osoittaa mahdolliset valitukset, jos 
kyseinen osoite poikkeaa 
elinkeinonharjoittajan maantieteellisestä 
osoitteesta (ja tarvittaessa sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite, jonka puolesta hän toimii);
d) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen 
olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat 
saatavilla;
e) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta 
turvautua sovintoratkaisuun;
f) tieto siitä, että sopimus tehdään 
elinkeinonharjoittajan kanssa ja että 
kuluttaja nauttii tämän direktiivin 
mukaista kuluttajansuojaa.

Or.fr

Perustelu

Tämä johtuu kuluttajille annettavista tiedoista ja peruuttamisoikeudesta etäsopimusten ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä koskevan 
komission ehdotuksen II ja III lukujen yhdistämisestä.

Tarkistus 703
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.

Etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin liittyvät 
tiedonantovaatimukset
Etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten yhteydessä 
elinkeinonharjoittajan on annettava 
seuraavat tiedot, jotka ovat erottamaton 
osa sopimusta:
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a) edellä 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot 
ja poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa säädetään, tiedot 
maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvistä järjestelyistä 
kaikissa tapauksissa;
b) jos peruuttamisoikeutta sovelletaan, 
kyseisen oikeuden käyttämiseen liittyvä 
ehdot ja menettelyt liitteen I mukaisesti;
c) elinkeinonharjoittajan toimipaikan 
maantieteellinen osoite, johon kuluttaja 
voi osoittaa mahdolliset valitukset, jos 
kyseinen osoite poikkeaa 
elinkeinonharjoittajan maantieteellisestä 
osoitteesta (ja tarvittaessa sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite, jonka puolesta hän toimii);
d) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen 
olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat 
saatavilla;
e) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta 
turvautua sovintoratkaisuun;
f) tieto siitä, että sopimus tehdään 
elinkeinonharjoittajan kanssa ja että 
kuluttaja nauttii tämän direktiivin 
mukaista kuluttajansuojaa.

Or.de

Tarkistus 704
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten yhteydessä 
elinkeinonharjoittajan on annettava 
seuraavat tiedot, jotka ovat erottamaton 
osa sopimusta:

Etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen 
sopimusten yhteydessä 
elinkeinonharjoittajan on annettava 
seuraavat tiedot:
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Or.de

Tarkistus 705
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot 
ja poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa säädetään, tiedot 
maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvistä järjestelyistä 
kaikissa tapauksissa;

a) edellä 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot;

Or.en

Tarkistus 706
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot 
ja poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa säädetään, tiedot maksuihin, 
toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen 
liittyvistä järjestelyistä kaikissa 
tapauksissa;

a) edellä 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot;

Or.en

Tarkistus 707
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tapauksen mukaan myyjän edustajan 
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nimi kuluttajan asuinmaassa,

Or.en

Tarkistus 708
Evelyne Gebhardt

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tapauksen mukaan myyjän edustajan 
nimi kuluttajan asuinmaassa,

Or.en

Tarkistus 709
Catherine Stihler

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tapauksen mukaan myyjän edustajan 
nimi kuluttajan asuinmaassa,

Or.en

Tarkistus 710
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos peruuttamisoikeutta sovelletaan, 
kyseisen oikeuden käyttämiseen liittyvä 
ehdot ja menettelyt liitteen I mukaisesti;

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 711
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos peruuttamisoikeutta sovelletaan, 
kyseisen oikeuden käyttämiseen liittyvä 
ehdot ja menettelyt liitteen I mukaisesti;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 712
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos peruuttamisoikeutta sovelletaan, 
kyseisen oikeuden käyttämiseen liittyvä
ehdot ja menettelyt liitteen I mukaisesti;

b) peruuttamisoikeuden käyttämiseen 
liittyvät ehdot ja menettelyt liitteen I 
mukaisesti;

Or.en

Tarkistus 713
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinonharjoittajan toimipaikan 
maantieteellinen osoite, johon kuluttaja 
voi osoittaa mahdolliset valitukset, jos 
kyseinen osoite poikkeaa 
elinkeinonharjoittajan maantieteellisestä 
osoitteesta (ja tarvittaessa sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite, jonka puolesta hän toimii);

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 714
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinonharjoittajan toimipaikan 
maantieteellinen osoite, johon kuluttaja 
voi osoittaa mahdolliset valitukset, jos 
kyseinen osoite poikkeaa 
elinkeinonharjoittajan maantieteellisestä 
osoitteesta (ja tarvittaessa sen 
elinkeinonharjoittajan maantieteellinen 
osoite, jonka puolesta hän toimii);

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 715
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen 
olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat 
saatavilla;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 716
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen 
olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat 
saatavilla;

Poistetaan.
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Or.en

Tarkistus 717
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarvittaessa tiedot käytännesääntöjen 
olemassaolosta ja siitä, miten ne ovat 
saatavilla;

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 718
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) viestintäkeinojen kustannuksia 
koskevat tiedot;

Or.en

Tarkistus 719
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) viestintäkeinojen kustannuksia 
koskevat tiedot;

Or.en
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Tarkistus 720
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta 
turvautua sovintoratkaisuun;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 721
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta 
turvautua sovintoratkaisuun;

Poistetaan

Or.de

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan ei voida olettaa olevan siinä määrin juridiikkaan perehtynyt, että hän 
tuntisi kaikki oikeudelliset riidanselvitysmahdollisuudet. Lisäksi tällaisten erikoistietojen 
kuluttajalle toimittaminen ei kuulu hänen tehtäviinsä vaan pikemminkin valtion.

Tarkistus 722
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta 
turvautua sovintoratkaisuun;

Poistetaan

Or.de
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Tarkistus 723
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta 
turvautua sovintoratkaisuun;

e) tieto mahdollisuudesta turvautua 
asianmukaisiin valitusmenettelyihin, 
kollektiiviset valitusmekanismit ja 
vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenettelyt 
mukaan luettuina;

Or.en

Tarkistus 724
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tieto siitä, että sopimus tehdään 
elinkeinonharjoittajan kanssa ja että 
kuluttaja nauttii tämän direktiivin 
mukaista kuluttajansuojaa.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 725
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tieto siitä, että sopimus tehdään 
elinkeinonharjoittajan kanssa ja että 
kuluttaja nauttii tämän direktiivin 
mukaista kuluttajansuojaa.

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 726
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tieto siitä, että sopimus tehdään 
elinkeinonharjoittajan kanssa ja että 
kuluttaja nauttii tämän direktiivin 
mukaista kuluttajansuojaa.

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 727
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävän, palveluiden 
tarjoamista koskevan sopimuksen osalta 
(myös tapauksissa, joissa tavarat 
toimitetaan kaupan osana), tieto siitä, että 
kuluttajalla on velvollisuus maksaa 
elinkeinonharjoittajalle 17 artiklan 
4 kohdan mukainen kohtuullinen summa, 
mikäli kuluttaja turvautuu 
peruuttamisoikeuteensa 10 artiklan 
2 a kohdan mukaisen pyynnön 
esitettyään.

Or.en

Tarkistus 728
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Elinkeinonharjoittajalle kuuluu 
todistustaakka siitä, että hän on antanut 
tässä artiklassa vaaditut tiedot.

Or.en

Tarkistus 729
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Elinkeinonharjoittajalle kuuluu 
todistustaakka siitä, että hän on antanut
tässä artiklassa vaaditut tiedot.

Or.en

Tarkistus 730
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevat 

muotovaatimukset

Ennen sopimuksen tekemistä 
sovellettavat, muualla kuin 

elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä 
sopimuksia koskevat muotovaatimukset

Or.en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 10 ja 11 artikla koskevat ennen sopimuksen tekemistä sovellettavia 
vaatimuksia. Tarkistuksella on tarkoitus tehdä tämä seikka selväksi, jotta vältetään 
väärinkäsitykset jäsenvaltioissa sovellettujen, sopimuksen tekemistä koskevien yleisten 
sopimusoikeudellisten säännösten kanssa, jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.
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Tarkistus 731
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevat 

muotovaatimukset

Muotovaatimukset, jotka koskevat
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin 

liittyvien, ennen sopimuksen tekemistä 
sovellettavien tiedonantovaatimusten 

täyttämistä

Or.el

Tarkistus 732
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevat 

muotovaatimukset

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjä sopimuksia ennen 

sopimuksen tekemistä koskevat 
muotovaatimukset

Or.de

Tarkistus 733
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
5 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
kuluttajalle tilauslomakkeella. Tietojen on 
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ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

oltava helposti luettavia ja ne on esitettävä
selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä.

Tilauslomakkeessa on mukana liitteessä I 
olevassa B osassa vahvistettu 
vakiomuotoinen peruuttamislomake. Se 
toimitetaan kuluttajalle hyvissä ajoin ja 
joka tapauksessa ennen muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävän sopimuksen tekemistä. Jos 
tilauslomake ei ole paperimuodossa, 
kuluttajalle on toimitettava muulla 
valintansa mukaisella pysyvällä välineellä 
oleva kappale tilauslomakkeesta. 
Kuluttaja voi vastaavasti ja kaikissa 
olosuhteissa pyytää asiakirjaa 
paperimuodossa.

Or.fr

Perustelu

S'agissant des contrats hors établissement, il convient de maintenir la notion d'informations 
reprises sur le bon de commande. Il y lieu par ailleurs d'éviter les situations dans lesquelles le 
professionnel pourrait déclarer avoir répondu à ses obligations d'informations pré-
contractuelles tout en ayant délivré au consommateur un bon de commande que ce dernier ne 
pourrait lire ou déchiffrer correctement car n'étant pas pourvu des instruments adaptés à ce 
type de support. Le consommateur doit en conséquence pouvoir choisir le type de support 
durable, et en tout état de cause toujours pouvoir exiger un document papier.

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

Tarkistus 734
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
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tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

sopimuksessa tai muulla kuluttajan 
valitsemalla pysyvällä välineellä hyvissä 
ajoin, jotta hänellä on todellinen 
mahdollisuus tutustua niihin ja joka 
tapauksessa ennen sopimuksen tekemistä. 
Tietoihin on sisällytettävä liitteessä I 
olevassa B osassa vahvistettu 
vakiomuotoinen peruuttamislomake ja ne 
on esitettävä helposti luettavassa 
muodossa selkeällä ja ymmärrettävällä 
kielellä.

Or.fr

Tarkistus 735
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi, myös kuluttajan omalla 
kielellä ja helposti luettavassa muodossa.
Tilauslomakkeessa on oltava mukana 
liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu 
vakiomuotoinen peruuttamislomake.

Or.el

Tarkistus 736
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 

1. Kuluttajalle on annettava hyvissä ajoin 
ja joka tapauksessa ennen muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävän sopimuksen tekemistä 
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ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

5 artiklassa tarkoitetut tiedot pysyvällä 
välineellä selkeällä, ymmärrettävällä ja 
helposti luettavalla kielellä. Annetuissa 
tiedoissa on oltava mukana liitteessä I 
olevassa B osassa vahvistettu 
vakiomuotoinen peruuttamislomake.
Kuluttaja valitsee pysyvän välineen, jossa 
tiedot esitetään, ja voi kaikissa 
olosuhteissa pyytää asiakirjaa 
paperimuodossa.

Or.fr

Perustelu

On tärkeää välttää kaikki tilanteet, joissa elinkeinonharjoittaja voisi ilmoittaa vastanneensa 
kaikkien ennen sopimusta vaadittavien tietojen antamisesta pelkästään antamalla kuluttajalle 
pysyvän välineen, jota tämä ei pysty lukemaan tai tulkitsemaan, koska hänellä ei ole siihen 
tarvittavia välineitä (DVD, CD…).

Tarkistus 737
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
5 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
kuluttajalle sopimusasiakirjassa tai 
muulla pysyvällä välineellä, jos tämä 
vaikuttaa sopimuksen luonteen 
perusteella asianmukaiselta. Tietojen 
kieliasun olisi oltava selkeä ja 
ymmärrettävä ja niiden olisi oltava
helposti luettavia.

Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 91.
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Tarkistus 738
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 9 
artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
eurooppalainen peruuttamislomake.

Or.fr

Tarkistus 739
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
5 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
pyynnöstä kuluttajalle 
sopimusasiakirjassa tai pysyvällä 
välineellä tallennettavassa muodossa 
hyvissä ajoin ennen kuin tällainen 
sopimus tai vastaava sopimustarjous sitoo 
kuluttajaa. Tietojen kieliasun olisi oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja niiden olisi 
oltava helposti luettavia. Jos 
elinkeinonharjoittaja ilmoittaa 
kuluttajalle tämän peruuttamisoikeudesta 
pysyvällä välineellä tallennettavassa 
muodossa liitteessä I olevassa A osassa 
esitetyn peruuttamisoikeutta koskevan 
ilmoituksen mallin mukaisesti, 5 artiklan 
1 kohdan e alakohdan mukainen 
tiedonantovelvoite on täytetty.
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Or.de

Perustelu

On varmistettava, että kuluttaja saa tiedot ajoissa, jotta tiedonantovelvoitteet täyttävät 
tarkoituksensa. Lisäksi sopimuksia olisi voitava tehdä myös pelkästään suullisina esimerkiksi 
käsityöläisten kanssa. Koska eräissä jäsenvaltioissa on varoittamiseen perustuva järjestelmä, 
olisi elinkeinonharjoittajan katsottava täyttäneen oikeudelliset velvoitteensa kun hän ilmoittaa 
peruuttamisoikeudesta mallia käyttäen.

Tarkistus 740
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi, helposti luettavassa 
muodossa ja samaa fonttikokoa käyttäen. 
Tilauslomakkeessa on oltava mukana 
liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu 
vakiomuotoinen peruuttamislomake.
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä -
ilmaisu "helposti luettavassa muodossa" 
korvataan ilmaisulla "helposti luettavassa 
muodossa ja samaa fonttikokoa käyttäen".)

Or.en

Tarkistus 741
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
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tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä
selkeästi ja ymmärrettävästi ja helposti 
luettavassa muodossa.

Or.en

Tarkistus 742
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 
kuluttajan pyynnöstä kirjallisina selkeästi 
ja ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa.

Or.de

Tarkistus 743
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltiot saavat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään tässä artiklassa 
vahvistettuja tiukempia säännöksiä 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi.

Or.fr
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että 10 artiklassa kyse on vähimmäistason 
yhdenmukaistamisesta.

Tarkistus 744
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tavaran palauttamista peruuttamista 
koskevan määräajan aikana olisi 
pidettävä "yksiselitteisenä 
ilmoittamistapana".

Or.en

Tarkistus 745
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen tai, jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, vastaanottaa muulla 
pysyvällä välineellä olevan kappaleen 
tilauslomakkeesta.

Poistetaan

Or.fr

Perustelu

Tilauslomakkeen poistaminen on hyväksyttävää sillä ehdolla, että kuluttaja pystyy 
valitsemaan pysyvän välineen, jossa tiedot esitetään, ja voi kaikissa olosuhteissa pyytää 
asiakirjaa paperimuodossa.
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Tarkistus 746
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen tai, jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, vastaanottaa muulla 
pysyvällä välineellä olevan kappaleen 
tilauslomakkeesta.

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 747
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen tai, jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, vastaanottaa muulla 
pysyvällä välineellä olevan kappaleen
tilauslomakkeesta.

2. Tilauslomake on toimitettava 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.
Jos tilauslomake ei ole paperimuodossa, 
kuluttajalle on toimitettava muulla 
pysyvällä välineellä oleva kappale
tilauslomakkeesta.

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen.

Or.en

Tarkistus 748
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen tai, jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, vastaanottaa muulla 
pysyvällä välineellä olevan kappaleen 
tilauslomakkeesta.

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen.

Or.fr

Perustelu

Ainoa tapa varmistaa kuluttajan hyväksyntä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdylle sopimukselle on vaatimus, että kuluttaja allekirjoittaa tilauslomakkeen. 

Tarkistus 749
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen tai, jos tilauslomake ei ole 
paperimuodossa, vastaanottaa muulla 
pysyvällä välineellä olevan kappaleen
tilauslomakkeesta.

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, joka on toimitettava 
ennen sopimuksen tekemistä. Jos 
tilauslomake ei ole paperimuodossa, 
kuluttajalle on toimitettava muulla 
pysyvällä välineellä oleva kappale
tilauslomakkeesta.

Or.en

Tarkistus 750
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen tai, jos tilauslomake ei ole 
paperimuodossa, vastaanottaa muulla 
pysyvällä välineellä olevan kappaleen 
tilauslomakkeesta.

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, jonka hän on 
vastaanottanut ennen sopimuksen 
tekemistä, tai, jos tilauslomake ei ole 
paperimuodossa, vastaanottaa muulla 
pysyvällä välineellä olevan kappaleen 
tilauslomakkeesta.

Or.el

Tarkistus 751
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen tai, jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, vastaanottaa muulla
pysyvällä välineellä olevan kappaleen 
tilauslomakkeesta.

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen ja vastaanottaa 
valitsemallaan pysyvällä välineellä olevan 
kappaleen kyseisestä tilauslomakkeesta.

Or.en

Tarkistus 752
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

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

Komission teksti Tarkistus

Mikäli kuluttaja haluaa, että palvelun 
suorittaminen aloitetaan peruuttamista 
koskevan määräajan aikana, hänen on 
esitettävä tätä koskeva pyyntö 
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elinkeinonharjoittajalle pysyvällä 
välineellä.

Or.en

Tarkistus 753
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli kuluttaja haluaa, että palvelun 
suorittaminen (myös silloin, kun tavarat 
toimitetaan kaupan osana) aloitetaan 
12 artiklan 1 a kohdan mukaisen 
peruuttamista koskevan määräajan 
aikana, elinkeinonharjoittajan on 
vaadittava, että kuluttaja esittää tätä 
koskevan pyynnön pysyvällä välineellä.

Or.en

Tarkistus 754
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 755
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 756
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

Poistetaan

Or.fr

Tarkistus 757
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita ennen sopimuksen tekemistä 
sovellettavia muotovaatimuksia.

Or.en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 10 ja 11 artikla koskevat ennen sopimuksen tekemistä sovellettavia 
vaatimuksia. Tarkistuksella on tarkoitus tehdä tämä seikka selväksi, jotta vältetään 
väärinkäsitykset jäsenvaltioissa sovellettujen, sopimuksen tekemistä koskevien yleisten 
sopimusoikeudellisten säännösten kanssa, jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.
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Tarkistus 758
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita ennen sopimuksen tekemistä 
sovellettavia muotovaatimuksia.

Or.de

Perustelu

10 ja 11 artiklassa säädetään ennen sopimuksen tekemistä täytettävistä velvollisuuksista. 
Tämä tehdään muutoksilla selväksi ja näin vältetään väärinkäsitykset itse sopimuksen 
tekemistä koskevien säännösten kanssa, jotka eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 759
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 kohdassa
vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita 
muotovaatimuksia.

Or.fr

Perustelu

Mukautus johtuu 2 kohdan poistamisesta. 
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Tarkistus 760
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa muita 
muotovaatimuksia 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tiedonantovelvoitteiden 
täyttämiseksi.

Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 93.

Tarkistus 761
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

3. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 kohdassa
vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita 
ennen sopimuksen tekemistä sovellettavia 
muotovaatimuksia.

Or.de

Tarkistus 762
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
vahvistettujen vaatimusten katsotaan 
tulleen täytetyiksi saman 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
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välisissä uusissa, joko etäsopimuksiin tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin 
perustuvissa kaupoissa, edellyttäen, että 
kuluttajalla on ollut mahdollisuus nähdä 
henkilökohtaisesti kaupan kohteena oleva 
tavara tai palvelu, tai se on voitu esitellä 
hänelle, ja edellyttäen, että 10 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia on noudatettu 
edellisen kaupan yhteydessä.

Or.en

Perustelu

Myös muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuvan myynnin piiriin kuuluviin 
uusintakauppoihin olisi sovellettava muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tapahtuvan myynnin sopimuksia. Tällä tarkistuksella varmistetaan, että tiettyä lainsäädäntöä 
sovelletaan saumattomasti sekä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuvan 
myynnin toimijoihin että heidän asiakkaisiinsa. Peruutusoikeus on edelleen taattu. Jättämällä 
uusintakaupat tietojen antamista koskevien vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle olisi 
varmistettava, että kuluttajat saavat riittävästi tietoja oikeuksistaan samalla kun muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuvan myynnin toimijoilta poistetaan raskas 
hallinnollinen taakka. Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 763
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla

Tämän direktiivin 10 artiklassa 
vahvistettujen vaatimusten katsotaan 
tulleen täytetyiksi saman 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä uusissa, joko etäsopimuksiin tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin 
perustuvissa kaupoissa, mikäli 
kuluttajalla on ollut mahdollisuus nähdä 
henkilökohtaisesti kaupan kohteena oleva 
tavara tai palvelu, tai se on voitu esitellä 
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hänelle, ja edellyttäen, että 10 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia on noudatettu 
edellisen kaupan yhteydessä.

Or.it

Tarkistus 764
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjä sopimuksia ja 
etäsopimuksia koskevat säännökset 
Tämän direktiivin 10 artiklassa 
vahvistettujen vaatimusten katsotaan 
tulleen täytetyiksi saman 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä, ensimmäisen sopimuksen 
jälkeisissä sopimuksissa, jotka voivat olla 
joko etäsopimuksia tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjä sopimuksia, mikäli kuluttajalla on 
ollut mahdollisuus nähdä 
henkilökohtaisesti kaupan kohteena oleva 
tavara tai palvelu, tai se on voitu esitellä 
hänelle, ja edellyttäen, että 10 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia on noudatettu 
edellisen kaupan yhteydessä.

Or.it

Perustelu

Le transazioni ripetute nella vendita diretta (contratto negoziato fuori dei locali commerciali) 
dovrebbero essere soggette alle norme applicabili ai contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali. Ferma restando la garanzia di recesso, quest’emendamento assicurerebbe 
l’applicazione di un unico insieme di disposizioni sia ai venditori diretti che ai loro clienti.
Esentare le transazioni ripetute dall’indicare tutte le informazioni obbligatorie dovrebbe, 
inoltre, garantire ai consumatori di ricevere sufficienti informazioni sui propri diritti, 
liberando di fatto gli Incaricati alle Vendite da formalità gravose e da costi non necessari.



AM\836858FI.doc 45/233 PE452.544v01-00

FI

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

Tarkistus 765
Cristian Silviu Buşoim, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Etäsopimuksia koskevat muotovaatimukset Ennen sopimuksen tekemistä sovellettavat
etäsopimuksia koskevat muotovaatimukset

Or.en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 10 ja 11 artikla koskevat ennen sopimuksen tekemistä sovellettavia 
vaatimuksia. Tarkistuksella on tarkoitus tehdä tämä seikka selväksi, jotta vältetään 
väärinkäsitykset jäsenvaltioissa sovellettujen, sopimuksen tekemistä koskevien yleisten 
sopimusoikeudellisten säännösten kanssa, jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 766
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Etäsopimuksia koskevat muotovaatimukset Etäsopimuksia koskevat, ennen 
sopimuksen tekemistä sovellettavat

muotovaatimukset

Or.el

Tarkistus 767
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Etäsopimuksia koskevat muotovaatimukset Etäsopimuksia koskevat ennen 
sopimuksen tekemistä sovellettavat 

muotovaatimukset

Or.de

Tarkistus 768
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

1. Etäsopimusten osalta 5, 7 ja 9 artiklassa
tarkoitetut tiedot on asetettava kuluttajan 
saataville hyvissä ajoin ennen hänen 
sopimusvahvistustaan esitettyinä selkeällä 
ja ymmärrettävällä kielellä ja kirjallisina 
annettujen tietojen tapauksessa helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla ja niiden 
on oltava helposti, suoraan ja pysyvästi 
saatavilla.

Or.en

Perustelu

Tiedot on toimitettava kuluttajalle ennen kuin hänelle esitetään vaatimuksia.

Tarkistus 769
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on hyvissä 
ajoin, jotta kuluttajalla on todellinen 
mahdollisuus tutustua niihin, ja joka 
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ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

tapauksessa ennen sopimuksen tekemistä 
asetettava kuluttajan saataville esitettyinä 
selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja 
helposti luettavassa muodossa ja 
käytettävälle etäviestimelle soveltuvalla 
tavalla.

Or.fr

Tarkistus 770
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

1. Etäsopimusten osalta 5 artiklassa
tarkoitetut tiedot on hyvissä ajoin ja joka 
tapauksessa ennen sopimuksen tekemistä 
asetettava kuluttajan saataville esitettyinä 
selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja 
helposti luettavassa muodossa ja 
käytettävälle etäviestimelle soveltuvalla 
tavalla.

Or.fr

Tarkistus 771
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

1. Etäsopimusten osalta 7 ja 9 artiklassa
tarkoitetut tiedot on ennen hänen 
sopimusvahvistustaan asetettava 
kuluttajan saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla. Tietojen 
on oltava helposti, suoraan ja pysyvästi 
saatavilla.
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Or.en

Tarkistus 772
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on
asetettava kuluttajan saataville sopimuksen 
tekemistä varten hyvissä ajoin ja ennen 
kuin kuluttaja sitoutuu etäsopimukseen 
tai -tarjoukseen. Tiedot on asetettava 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä, myös kuluttajan 
omalla kielellä, ja helposti luettavassa 
muodossa, näkyvästi ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

Or.el

Tarkistus 773
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

1. Etäsopimusten osalta 5 artiklassa
tarkoitetut tiedot on hyvissä ajoin ja joka 
tapauksessa ennen sopimuksen tekemistä 
asetettava kuluttajan saataville esitettyinä 
selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja 
helposti luettavassa muodossa ja 
käytettävälle etäviestimelle soveltuvalla 
tavalla.

Or.fr

Perustelu

Tämä liittyy esittelijän tarkistuksiin 70 ja 95.
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Tarkistus 774
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

1. Etäsopimusten osalta 5 artiklassa
tarkoitetut tiedot on asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 95.

Tarkistus 775
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on hyvissä 
ajoin ennen sopimuksen tekemistä 
asetettava kuluttajan saataville esitettyinä 
selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja 
helposti luettavassa muodossa ja 
käytettävälle etäviestimelle soveltuvalla 
tavalla.

Or.en
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Tarkistus 776
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

1. Etäsopimusten osalta 5 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville käytettävälle etäviestimelle 
soveltuvalla tavalla. Mikäli tiedot 
annetaan kirjallisina, ne on esitettävä 
selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja 
helposti luettavassa muodossa.

Or.en

Tarkistus 777
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 
sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
asetettava kuluttajan saataville ajoissa 
ennen kuin tämä on sidottu 
etäsopimukseen tai vastaavaan 
sopimustarjoukseen ja esitettyinä selkeällä 
ja ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

Or.de

Tarkistus 778
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)



AM\836858FI.doc 51/233 PE452.544v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos kuluttaja velvoitetaan 
sopimuksessa suorittamaan maksuja, 
elinkeinonharjoittajan on esitettävä tämä 
velvoite kuluttajalle selvästi ja helposti 
havaittavasti ennen kuluttajan 
sopimusvahvistusta. Tilaus on sitova 
ainoastaan, jos kuluttaja on vahvistanut 
olevansa tietoinen tästä velvoitteesta.

Or.en

Perustelu

Maksua koskeva velvoite saisi olla sitova vain siinä tapauksessa, että kuluttaja on vahvistanut 
olevansa tietoinen siitä.

Tarkistus 779
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos sopimuksen kohteen ja sen 
täyttämisen kiireellisyyden vuoksi 
1 kohdan soveltaminen on mahdotonta, 
5 artiklassa tarkoitetut tiedot voidaan 
antaa suullisesti ennen sopimuksen 
tekemistä ja ne on vahvistettava 
viipymättä kyseisen kohdan mukaisesti.

Or.fr

Perustelu

Tietyissä tapauksissa (vesi- ja polttoöljytoimituksissa jne.) sopimus tehdään puhelimitse ja se 
on täytettävä välittömästi palvelun luonteen vuoksi (vedenjakeluverkostoon liittäminen,
polttoöljyn toimitus, jne.). Kuluttaja ei voi odottaa saavansa tietoja ennen sopimuksen 
tekemistä. Annetut tiedot on kuitenkin vahvistettava 11 artiklan 1 kohdan säännösten 
mukaisesti mahdollisimman pian.
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Tarkistus 780
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sellaiset sähköisesti tehtävät 
sopimukset, jotka velvoittavat kuluttajan 
suorittamaan maksun, sitovat kuluttajaa 
vain jos 5 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
nimenomaisesti vahvistettu.

Or.el

Tarkistus 781
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Internetin kautta tehdyt palveluja 
koskevat etäsopimukset, joissa kuluttaja 
velvoitetaan maksamaan, sitovat 
kuluttajaa ainoastaan siinä tapauksessa, 
että ammatinharjoittaja
a) on ilmoittanut kuluttajalle selvästi ja 
korostetusti kokonaishinnan ja kaikki 
siihen liittyvät osatekijät, ja
b) on laatinut internetsivustonsa siten, 
että sitova tilaus voidaan tehdä vasta 
sitten, kun kuluttaja on vahvistanut 
saaneensa a alakohdassa edellytetyn 
ilmoituksen.

Or.de
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Tarkistus 782
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – - 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltiot saavat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään tässä artiklassa 
vahvistettuja tiukempia säännöksiä 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi.

Or.fr

Tarkistus 783
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Internetin kautta tehdyt palveluja 
koskevat etäsopimukset, joissa kuluttaja 
velvoitetaan maksamaan, sitovat 
kuluttajaa ainoastaan siinä tapauksessa, 
että elinkeinonharjoittaja
a) on ilmoittanut kuluttajalle selvästi ja 
korostetusti kokonaishinnan ja kaikki 
siihen liittyvät osatekijät, ja
b) on laatinut internetsivustonsa siten, 
että sitova tilaus voidaan tehdä vasta 
sitten, kun kuluttaja on vahvistanut 
saaneensa a alakohdassa edellytetyn 
ilmoituksen.

Or.de

Perustelu

Tällä säännöksellä on tarkoitus suojella niin kutsutuilta internetin hinta-ansoilta, joissa 
vilpillisen tarjoajan tekemän näennäisesti ilmaisen tarjouksen, kuten keittoreseptin tai 
horoskoopin, käyttäminen johtaakin maksuun velvoittavaan sopimukseen. 
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Tarkistus 784
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten, hänen on keskustelun 
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
puhelun kaupallinen tarkoitus.

2. Jos elinkeinonharjoittaja sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti
ottaa yhteyden kuluttajaan puhelimitse 
etäsopimuksen tekemiseksi puhelimitse, 
elinkeinonharjoittajan on keskustelun 
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja
tapauksen mukaan sen henkilön 
henkilöllisyys, jonka puolesta hän soittaa 
kuluttajalle, sekä puhelun kaupallinen 
tarkoitus.

Or.en

Perustelu

Niitä tilanteita koskeviä säännöksiä, joissa elinkeinonharjoittaja pyrkii tekemään sopimuksen 
puhelimitse, olisi tiukennettava, koska usein kuluttaja ei ole tietoinen siitä, että hän on itse 
asiassa tekemässä sopimusta.

Tarkistus 785
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten, hänen on keskustelun
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
puhelun kaupallinen tarkoitus.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa 
etäviestimellä yhteyden kuluttajaan 
etäsopimuksen tekemistä varten, hänen on 
yhteyden aluksi ilmoitettava 
henkilöllisyytensä ja yhteydenoton
kaupallinen tarkoitus.

Or.de
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Perustelu

Jotta käsiteltävänä olevassa direktiivissä voitaisiin käyttää neutraaleja ja tulevaisuuteen 
soveltuvia sanamuotoja, tässä ei pitäisi viitata pelkästään puhelinsoittoon. Muutoin olisi 
muun muassa määriteltävä, vastaako tekstiviesti puhelinsoittoa tai vastaanottajalle lähetetty 
viesti suullista viestiä.

Tarkistus 786
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten, hänen on keskustelun 
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
puhelun kaupallinen tarkoitus.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten,

– hänen on keskustelun aluksi ilmoitettava 
henkilöllisyytensä ja tapauksen mukaan 
sen henkilön henkilöllisyys, jonka 
puolesta hän soittaa kuluttajalle, ja 
puhelun kaupallinen tarkoitus;
– hänen on annettava kuluttajalle 
vahvistus tarjouksestaan kirjallisesti tai 
muulla pysyvällä välineellä siten, että 
siinä on esitetty 5 artiklassa tarkoitetut 
tiedot;
– sopimus sitoo kuluttajaa ainoastaan 
allekirjoituksen perusteella.

Or.fr

Perustelu

Monet kuluttajat ovat joutuneet sitoutumaan sopimukseen elinkeinonharjoittajan 
puhelinsoiton seurauksena ilman että he olisivat nimenomaisesti tai selkeästi antaneet 
suostumuksensa, koska tietyt tiedot annettiin suullisesti ja nopeasti hetkellä, jolloin kuluttajan 
tarkkaavaisuus oli herpaantunut. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi on syytä ottaa käyttöön 
lisävaatimuksia, joilla elinkeinonharjoittajia vaaditaan vahvistamaan tarjouksensa 
kirjallisesti tai pysyvällä välineellä, ja hyväksymään, että kuluttajaa sitoo ainoastaan 
allekirjoitus.
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Tarkistus 787
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten, hänen on keskustelun 
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
puhelun kaupallinen tarkoitus.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten, hänen on keskustelun 
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja
tapauksen mukaan sen henkilön nimi, 
jonka puolesta hän soittaa puhelun, sekä
puhelun kaupallinen tarkoitus

Or.en

Tarkistus 788
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten, hänen on keskustelun 
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
puhelun kaupallinen tarkoitus.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten, hänen on keskustelun 
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
puhelun kaupallinen tarkoitus. Kuluttajan 
puhelimitse antamaa suostumusta ei saa 
missään tapauksessa katsoa lopullisesti 
sitovaksi. Elinkeinonharjoittajan on 
annettava kuluttajalle vahvistus 
tarjouksestaan kirjallisesti tai muulla 
kuluttajan valitsemalla pysyvällä 
välineellä. Sopimus sitoo kuluttajaa 
ainoastaan allekirjoituksen perusteella.

Or.fr

Perustelu

Monet kuluttajat ovat huomanneet sitoutuneensa sopimukseen elinkeinonharjoittajan 
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puhelinsoitolla, jonka aikana he ovat hyväksyneet suullisesti tämän tarjouksen. Jotta voidaan 
välttää tällaisiin toimiin sisältyvä hyväksikäyttö, on välttämätöntä, että elinkeinonharjoittaja 
antaa kuluttajalle vahvistuksen tarjouksestaan ja että sopimus sitoo kuluttajaa ainoastaan 
allekirjoituksen perusteella.

Tarkistus 789
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten, hänen on keskustelun 
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
puhelun kaupallinen tarkoitus.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemiseksi, elinkeinonharjoittajan on 
keskustelun aluksi ilmoitettava 
henkilöllisyytensä ja tapauksen mukaan 
sen henkilön henkilöllisyys, jonka 
puolesta hän soittaa kuluttajalle, sekä
puhelun kaupallinen tarkoitus.
Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle vahvistus tarjouksestaan 
kirjallisesti tai muulla pysyvällä 
välineellä. Sopimus sitoo kuluttajaa 
ainoastaan allekirjoituksen perusteella.

Or.fr

Perustelu

Monet kuluttajat ovat huomanneet sitoutuneensa sopimukseen elinkeinonharjoittajan 
puhelinsoitolla, ilman että he olisivat nimenomaisesti antaneet suostumuksensa. Tällaisten 
tilanteiden välttämiseksi on otettava käyttöön lisävaatimuksia, joilla elinkeinonharjoittajia 
vaaditaan vahvistamaan tarjouksensa kirjallisesti, ja varmistettava, että kuluttajaa sitoo 
ainoastaan allekirjoitus. 

Tarkistus 790
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten, hänen on keskustelun 
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
puhelun kaupallinen tarkoitus.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen 
tekemistä varten, hänen on keskustelun 
aluksi ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
puhelun kaupallinen tarkoitus. 
Elinkeinonharjoittajan on lähetettävä 
kuluttajalle tarjousvahvistus pysyvällä 
välineellä. Sopimus sitoo kuluttajaa vain, 
jos hän on allekirjoittanut sen.

Or.en

Tarkistus 791
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos kuluttaja velvoitetaan 
sopimuksessa suorittamaan maksuja, 
elinkeinonharjoittajan on esitettävä tämä 
velvoite kuluttajalle selvästi ja helposti 
havaittavasti ennen kuluttajan 
sopimusvahvistusta. Tilaus on sitova 
ainoastaan, jos kuluttaja on vahvistanut 
olevansa tietoinen tästä velvoitteesta.

Or.en

Tarkistus 792
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sähköistä kaupankäyntiä 
harjoittavien sivustojen on ilmoitettava 
kotisivullaan selkeästi ja helposti 
luettavassa muodossa, sovelletaanko 



AM\836858FI.doc 59/233 PE452.544v01-00

FI

toimituksiin tiettyihin maihin rajoituksia, 
olivatpa ne luonteeltaan mitä tahansa, 
maksutavat mukaan lukien. Kuluttajat 
voivat saada pyynnöstä näiden rajoitusten 
perustelut.

Or.fr

Tarkistus 793
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 
7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä 5 artiklan 1 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot 
tuotteen pääominaisuuksista ja lopullisesta 
hinnasta sekä sopimuksen voimassaolosta 
tai sen voimassaolosta toistaiseksi ja 
sopimuksen purkamista koskevista 
ehdoista. Elinkeinonharjoittajan on 
annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 artiklassa 
tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 
1 kohdan säännösten mukaisesti ja 
kuluttajalle on annettava tästä tietoa 
pysyvällä välineellä ennen tällaisen 
sopimuksen tekemistä.

Or.en

Tarkistus 794
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
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välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 
7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a, b, b a, c ja g alakohdassa
tarkoitetut tiedot. Elinkeinonharjoittajan on 
annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 artiklassa 
tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 
1 kohdan säännösten mukaisesti.
Kuluttajalle on ilmoitettava kyseisestä 
välineestä ennen sopimuksen tekemistä.

Or.fr

Katso Hoang Ngocin esittämä tarkistus, jolla lisätään 5 artiklan 1 kohtaan uusi b a alakohta.

Tarkistus 795
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 
7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a, c ja g alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen tai palvelun
pääominaisuuksista, kokonaishinnasta, 
sopimuksen pituudesta ja 
määräämättömäksi ajaksi tehtyjen 
sopimusten osalta niiden purkamista 
koskevista ehdoista. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 artiklassa
tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 
1 kohdan säännösten mukaisesti.

Or.fr

Perustelu

On syytä täydentää luetteloa vaadituista tiedoista, myös silloin, kun tilaa ja aikaa on 
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rajoitetusti, niin että niihin kuuluvat ainakin sopimuksen kestoa koskevat tiedot ja 
määräämättömäksi ajaksi tehtyjen sopimusten osalta vähintään tiedot niiden purkamista 
koskevista ehdoista, jotka ovat olennaisia tietoja, jotka kuluttajalla on oltava käytössään 
tietoisen valinnan tekemistä varten.

Tarkistus 796
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 
7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä 5 artiklan 1 kohdan 
a ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot 
tuotteen pääominaisuuksista ja lopullisesta 
hinnasta sekä sopimuksen voimassaolosta 
tai sen voimassaolosta toistaiseksi ja 
sopimuksen purkamista koskevista 
ehdoista. Elinkeinonharjoittajan on 
annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 artiklassa 
tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 
1 kohdan säännösten mukaisesti ja 
kuluttajalle on annettava tästä tietoa 
pysyvällä välineellä ennen tällaisen 
sopimuksen tekemistä.

Or.en

Tarkistus 797
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
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elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 
7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a, c ja g alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen tai palvelun
pääominaisuuksista, kokonaishinnasta, 
sopimuksen pituudesta ja automaattisesti 
jatkettavien sopimusten osalta niiden 
purkamista koskevista ehdoista.
Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle muut 5 artiklassa tarkoitetut 
tiedot soveltuvalla tavalla 1 kohdan 
säännösten mukaisesti. Kuluttajalle on 
ilmoitettava kyseisestä välineestä ennen 
sopimuksen tekemistä.

Or.fr

Perustelu

Tarkoituksena on täydentää komission tekstiä täsmentämällä muut tiedot, jotka 
elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle, jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämistä varten, erityisesti tiedot 
sopimuksen pituudesta ja automaattisesti jatkettavien sopimusten osalta niiden purkamista 
koskevista ehdoista. 

Tarkistus 798
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 
artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä 5 artiklan 1 kohdan a, 
c ja g alakohdassa tarkoitetut tiedot 
tuotteen tai palvelun pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta sekä sopimuksen 
voimassaolosta tai jos se on voimassa 
toistaiseksi, sen purkamista koskevista 
ehdoista. Elinkeinonharjoittajan on 
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annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 artiklassa 
tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 
1 kohdan säännösten mukaisesti ja 
kuluttajalle on annettava tästä tietoa 
kyseisellä pysyvällä välineellä ennen 
tällaisen sopimuksen tekemistä.
Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön 11 artiklassa vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä, 
jotka on tarkoitettu varmistamaan, että 
kuluttajan suojan taso on poikkeava.

Or.en

Tarkistus 799
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 
7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a, c ja g alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen tai palvelun
pääominaisuuksista, kokonaishinnasta, 
sopimuksen pituudesta ja 
määräämättömäksi ajaksi tehtyjen 
sopimusten osalta niiden purkamista 
koskevista ehdoista. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava muut 5 ja 7 artiklassa 
tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 
1 kohdan säännösten mukaisesti.
Kuluttajalle on ilmoitettava kyseisestä 
välineestä ennen sopimuksen tekemistä.

Or.fr
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Perustelu

Ehdotus täydentää esittelijän ehdottamaa sanamuotoa lisäämällä vähimmäistiedot 
sopimuksen pituudesta ja määräämättömäksi ajaksi tehtyjen sopimusten osalta niiden 
purkamista koskevista ehdoista. Nämä molemmat ovat olennaisia tietoja, jotka kuluttajalla on 
oltava käytössään tietoisen valinnan tekemistä varten.

Tarkistus 800
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 
7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a, b, c, e ja g alakohdassa
tarkoitetut tiedot tuotteen 
pääominaisuuksista ja kokonaishinnasta. 
Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle muut 5 artiklassa tarkoitetut 
tiedot soveltuvalla tavalla 1 kohdan 
säännösten mukaisesti.

Or.en

Tarkistus 801
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut 

3. Jos sopimus tehdään puhelimitse tai
käyttäen sellaista välinettä, jossa on 
rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen 
näyttämistä varten, elinkeinonharjoittajan 
on ennen sopimuksen tekemistä 
ilmoitettava kyseisellä välineellä vähintään 
5 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa 



AM\836858FI.doc 65/233 PE452.544v01-00

FI

tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 
7 artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

tarkoitetut tiedot tuotteen 
pääominaisuuksista ja kokonaishinnasta. 
Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle muut 5 artiklassa tarkoitetut 
tiedot soveltuvalla tavalla 1 kohdan 
säännösten mukaisesti.

Or.en

Perustelu

The information requirements for distance and off-premises contracts are very extensive. 
Article 11, paragraph 3 foresees that the information requirements can be modified if the 
contract is concluded through a medium which allows limited space or time to display the 
information. Regarding the conclusion of a contract via telephone it is also neither feasible 
nor appropriate to provide all information orally. In this context, providing information about 
the main characteristics of the contract in conjunction with reference to another appropriate 
source of information is a solution that takes the information needs of consumers into 
account. At the same time it does not jeopardize the conclusion of contract via telephone with 
excessive formal requirements.

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

Tarkistus 802
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään 5 artiklan 
1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 
artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

3. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista 
välinettä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa 
tietojen näyttämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä 5 artiklan 1 kohdan a, 
c ja g alakohdassa tarkoitetut tiedot 
tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta sekä sopimuksen 
voimassaolosta, tai jos se on voimassa 
toistaiseksi, sen purkamista koskevista 
ehdoista ja menettelyistä.. 
Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle muut 5 ja 7 artiklassa 
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tarkoitetut tiedot selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa 1 kohdan 
säännösten mukaisesti. Tiedot on 
annettava kuluttajalle kyseisellä välineellä 
ennen sopimuksen tekemistä tai kyseistä 
sopimusta koskevan tarjouksen 
esittämisen yhteydessä.

Or.en

Tarkistus 803
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttajan on saatava vahvistus 
kaikista 9 artiklan a–f alakohdassa 
tarkoitetuista tiedoista pysyvällä välineellä 
kohtuullisen ajan kuluessa etäsopimuksen 
tekemisestä ja viimeistään silloin, kun 
tavarat luovutetaan tai palvelun 
suorittaminen alkaa, ellei kyseisiä tietoja 
ole annettu kuluttajalle pysyvällä 
välineellä jo ennen etäsopimuksen 
tekemistä.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 804
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttajan on saatava vahvistus 
kaikista 9 artiklan a–f alakohdassa 
tarkoitetuista tiedoista pysyvällä välineellä 
kohtuullisen ajan kuluessa etäsopimuksen 
tekemisestä ja viimeistään silloin, kun 
tavarat luovutetaan tai palvelun 

Poistetaan.



AM\836858FI.doc 67/233 PE452.544v01-00

FI

suorittaminen alkaa, ellei kyseisiä tietoja 
ole annettu kuluttajalle pysyvällä 
välineellä jo ennen etäsopimuksen 
tekemistä.

Or.en

Tarkistus 805
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttajan on saatava vahvistus 
kaikista 9 artiklan a–f alakohdassa 
tarkoitetuista tiedoista pysyvällä välineellä 
kohtuullisen ajan kuluessa etäsopimuksen 
tekemisestä ja viimeistään silloin, kun 
tavarat luovutetaan tai palvelun 
suorittaminen alkaa, ellei kyseisiä tietoja 
ole annettu kuluttajalle pysyvällä 
välineellä jo ennen etäsopimuksen 
tekemistä.

Poistetaan

Or.fr

Tarkistus 806
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttajan on saatava vahvistus kaikista 
9 artiklan a–f alakohdassa tarkoitetuista 
tiedoista pysyvällä välineellä kohtuullisen 
ajan kuluessa etäsopimuksen tekemisestä ja 
viimeistään silloin, kun tavarat luovutetaan 
tai palvelun suorittaminen alkaa, ellei 
kyseisiä tietoja ole annettu kuluttajalle 
pysyvällä välineellä jo ennen 
etäsopimuksen tekemistä.

4. Kuluttajan on saatava vahvistus kaikista 
9 artiklan a–f alakohdassa tarkoitetuista 
tiedoista pysyvällä välineellä kohtuullisen 
ajan kuluessa etäsopimuksen tekemisestä ja 
viimeistään silloin, kun tavarat luovutetaan 
tai palvelun suorittaminen alkaa.
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Or.fr

Tarkistus 807
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttajan on saatava vahvistus kaikista 
9 artiklan a–f alakohdassa tarkoitetuista 
tiedoista pysyvällä välineellä kohtuullisen 
ajan kuluessa etäsopimuksen tekemisestä ja 
viimeistään silloin, kun tavarat luovutetaan 
tai palvelun suorittaminen alkaa, ellei 
kyseisiä tietoja ole annettu kuluttajalle 
pysyvällä välineellä jo ennen 
etäsopimuksen tekemistä.

4. Kuluttajan on saatava vahvistus kaikista 
5 artiklan a–j alakohdassa tarkoitetuista 
tiedoista pysyvällä välineellä kohtuullisen 
ajan kuluessa etäsopimuksen tekemisestä ja 
viimeistään silloin, kun tavarat luovutetaan 
tai palvelun suorittaminen alkaa, ellei 
kyseisiä tietoja ole annettu kuluttajalle 
pysyvällä välineellä jo ennen 
etäsopimuksen tekemistä.

Or.en

Tarkistus 808
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Mikäli kuluttaja haluaa, että palvelun 
suorittaminen aloitetaan peruuttamista 
koskevan määräajan aikana, hänen on 
esitettävä tätä koskeva pyyntö 
elinkeinonharjoittajalle pysyvällä 
välineellä.

Or.en

Tarkistus 809
Robert Rochefort

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

4 a. Jotta etäsopimus olisi pätevästi tehty, 
kuluttajalla on pitänyt olla mahdollisuus 
tarkistaa kaikki tilauksensa yksityiskohdat 
ja sen kokonaishinta sekä korjata 
mahdolliset virheet ennen tilauksen 
vahvistamista voidakseen ilmaista 
hyväksyntänsä pätevästi.

Or.fr

Perustelu

Kuluttajalla, joka haluaa tilata internetistä, pitää olla mahdollisuus nähdä ennen sopimuksen 
tekemistä yhteenveto tilauksestaan, eikä tilaus saa olla kuluttajalle sitova ennen kuin hän on 
vahvistanut yhteenvedon kohteena olevan tilauksen.

Tarkistus 810
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotta verkossa tehty sopimus olisi 
pätevästi tehty, kuluttajalla on pitänyt olla 
mahdollisuus tarkistaa kaikki tilauksensa 
yksityiskohdat ja sen kokonaishinta sekä 
korjata mahdolliset virheet ennen 
tilauksen vahvistamista voidakseen 
ilmaista hyväksyntänsä pätevästi.

Or.fr

Perustelu

Tässä on kysymys kaksoisklikkauksen periaatteen sisällyttämisestä, jotta kuluttaja, joka 
haluaa tilata internetistä, voi saada yhteenvedon tilauksestaan tarkistaakseen tilauksensa 
sekä korjatakseen mahdolliset virheet. Tilaus ei saa olla kuluttajalle sitova ennen kuin hän on 
vahvistanut yhteenvedon.
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Tarkistus 811
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vastikkeellisuuteen perustuva 
sähköisen kaupallisen liikenteen sopimus, 
jossa kuluttaja tekee sopimuksen 
välittömästi elinkeinonharjoittajan 
internetsivustolla, tulee voimaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
elinkeinonharjoittaja on ennen tilauksen 
tekemistä ilmoittanut kuluttajalle 
vastikkeellisuudesta ja 5 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisista 
tiedoista selvällä ja korostetulla tavalla ja 
tämän ilmoituksen vastaanottaminen on 
vahvistettu tilauksesta erillisessä 
ilmoituksessa. 

Or.de

Perustelu

Vilpilliset elinkeinonharjoittajat laativat internetsivustonsa siten, että kuluttaja houkutellaan 
näennäisesti ilmaisella tarjouksella tekemään vastikkeellinen sopimus (niin kutsutut internetin 
hinta-ansat). Ehdotetulla korostettuun esittämiseen ("button") perustuvalla ratkaisulla 
vastustetaan tällaista liiketoimintaa. Sillä estetään elinkeinonharjoittajaa kätkemästä 
tarjouksensa todellisia kustannuksia yleisiin kauppaehtoihin tai muualle. Näin suojellaan 
kuluttajia piilosopimuksilta.

Tarkistus 812
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kuluttaja valitsee 2 ja 4 kohdassa 
tarkoitetun pysyvän välineen.

Or.en
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Tarkistus 813
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jotta sopimus on pätevä, kuluttajalla 
pitää olla mahdollisuus tarkistaa kaikki 
tilauksensa yksityiskohdat ja sen 
kokonaishinta ennen tilauksen lopullista 
hyväksymistä.

Or.en

Tarkistus 814
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 815
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

Poistetaan

Or.fr
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Tarkistus 816
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

Poistetaan

Or.fr

Tarkistus 817
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 818
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Jäsenvaltioita ei saisi estää asettamasta muita vaatimuksia (siksi 5 kohta poistetaan). 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tällä voisi olisi merkittävä kielteinen vaikutus 
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sääntelyviranomaisten (erityisesti kilpailuviranomaisen) kykyyn ehdottaa korjauskeinoja 
tapauksissa, joissa kuluttajille on aiheutettu vahinkoa.

Tarkistus 819
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1 ja 
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita ennen sopimuksen tekemistä 
sovellettavia muotovaatimuksia.

Or.en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 10 ja 11 artikla koskevat ennen sopimuksen tekemistä sovellettavia 
vaatimuksia. Tarkistuksilla on tarkoitus tehdä tämä seikka selväksi, jotta vältetään 
väärinkäsitykset jäsenvaltioissa sovellettujen, sopimuksen tekemistä koskevien yleisten 
sopimusoikeudellisten säännösten kanssa, jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 820
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita ennen sopimuksen tekemistä 
sovellettavia muotovaatimuksia.

Or.de

Perustelu

10 ja 11 artiklassa säädetään ennen sopimuksen tekemistä täytettävistä velvollisuuksista. 
Tämä tehdään muutoksilla selväksi ja näin vältetään väärinkäsitykset itse sopimuksen 



PE452.544v01-00 74/233 AM\836858FI.doc

FI

tekemistä koskevien säännösten kanssa, jotka eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 821
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita ennen sopimuksen tekemistä 
sovellettavia muotovaatimuksia.

Or.de

Tarkistus 822
Andreas Schwab, Sandra Kalniete, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa muita 
muotovaatimuksia 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tiedonantovelvoitteiden 
täyttämiseksi.

Or.de

Tarkistus 823
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–
4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten 
lisäksi muita muotovaatimuksia.

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–4 
kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi 
muita muotovaatimuksia. Tämä ei rajoita 
sopimattomia kaupallisia käytänteitä 
koskevien jäsenvaltioiden säännösten 
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soveltamista, joilla pannaan täytäntöön 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/29 5 artikla ja 
liitteessä I oleva 26 kohta.

Or.de

Perustelu

On syytä täsmentää, että tämä ei rajoita sopimattomia kaupallisia käytänteitä koskevien 
jäsenvaltioiden säännösten soveltamista, joilla pannaan täytäntöön erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29 5 artikla ja liitteessä I oleva 26 kohta. Näin 
varmistetaan, että toimia, joilla jäsenvaltioissa pyritään torjumaan palvelujen tarjoamista 
puhelimitse ilman ennalta saatua kirjallista suostumusta (nk. cold calling), voidaan jatkaa.

Tarkistus 824
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajalla on neljätoista 
kalenteripäivää aikaa peruuttaa etäsopimus
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus esittämättä 
perusteluja.

1. Kuluttajalla on neljätoista 
kalenteripäivää aikaa sopimuksen 
tekohetkestä alkaen peruuttaa muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehty sopimus tai palvelujen toimittamista 
koskeva etäsopimus esittämättä 
perusteluja.

Or.fr

Tarkistus 825
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajalla on neljätoista 
kalenteripäivää aikaa peruuttaa 
etäsopimus tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty 

1. Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, 
kuluttajalla on peruuttamisen määräaika, 
joka päättyy neljäntoista kalenteripäivän 
kuluttua sopimuksen tekemisestä.
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sopimus esittämättä perusteluja.

Or.fr

Perustelu

Peruuttamisen määräaikaa on yhdenmukaistettava mahdollisimman paljon ottaen samalla 
huomioon tietyt erityistilanteet. (ks. 12 artikla 2 kohdan a alakohtaan tehty tarkistus). 

Tarkistus 826
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajalla on neljätoista
kalenteripäivää aikaa peruuttaa etäsopimus 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus esittämättä 
perusteluja.

1. Kuluttajalla on kolmekymmentä
kalenteripäivää aikaa peruuttaa etäsopimus 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus esittämättä 
perusteluja.

Or.el

Tarkistus 827
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jollei toisin säädetä, peruttamista 
koskeva määräaika käynnistyy päivänä, 
jona sopimus tehdään, tai päivänä, jona 
kuluttaja saa pysyvällä välineellä 
jäljennöksen allekirjoitetusta 
sopimusasiakirjasta, jos tämä päivä on eri 
kuin sopimuksen tekopäivä.

Or.de
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Tarkistus 828
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Myyntisopimuksen osalta, 
peruuttamisen määräaika alkaa 
tavaroiden toimittamispäivästä, jos 
9 artiklan mukaiset vaatimukset on 
täytetty. Jos tavarat toimitetaan erikseen, 
peruuttamista koskeva määräaika alkaa 
silloin, kun kukin yksittäinen tavara on 
toimitettu. Jos tavara toimitetaan erinä tai 
osina, peruuttamisen määräajan olisi 
alettava siitä päivästä, jona viimeinen erä 
tai osa on toimitettu.

Or.en

Tarkistus 829
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Palvelusopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa 
sopimuksen tekopäivästä tai päivästä, 
jona 9 artiklan mukaiset vaatimukset on 
täytetty, jos ne on täytetty sopimuksen 
teon jälkeen, ellei 19 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan poikkeus ole sovellettavissa.

Or.en

Tarkistus 830
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen 
muulla pysyvällä välineellä.

Poistetaan.

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.
Palvelujen toimittamista koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa sopimuksen 
tekopäivästä.

Or.en

Tarkistus 831
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen 
muulla pysyvällä välineellä.

Poistetaan.

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
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saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.
Palvelujen toimittamista koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa sopimuksen 
tekopäivästä.

Or.en

Tarkistus 832
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen 
muulla pysyvällä välineellä.

Poistetaan.

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.
Palvelujen toimittamista koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa sopimuksen 
tekopäivästä.

Or.en

Tarkistus 833
Liem Hoang Ngoc

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

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen 
muulla pysyvällä välineellä.

Poistetaan

Or.fr

(Katso Hoang Ngocin esittämä tarkistus 12 artiklan 1 kohtaan.)

Tarkistus 834
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen 
muulla pysyvällä välineellä.

Poistetaan

Or.fr

Tarkistus 835
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
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päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei ole 
paperimuodossa, siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen 
muulla pysyvällä välineellä.

päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei ole 
paperimuodossa, siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen 
muulla valintansa mukaisella pysyvällä 
välineellä.

Or.fr

Tarkistus 836
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen 
muulla pysyvällä välineellä.

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn 
sopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut tilatut tavarat hallintaansa.

Samanlaisten tavaroiden moniosaisissa 
toimituksissa peruuttamisen määräaika 
alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai 
kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, 
joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut 
ensimmäisen osatoimituksen 
hallintaansa.

Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 98.

Tarkistus 837
Jürgen Creutzmann

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

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen 
muulla pysyvällä välineellä.

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn 
sopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut tilatut tavarat hallintaansa. Kun 
tavaroita toimitetaan useampana osana 
tai kappaleena, peruuttamisen määräaika 
alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai 
kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, 
joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut 
viimeisen osan tai kappaleen 
hallintaansa.

Or.de

Tarkistus 838
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa 
tilauslomakkeen, tai jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona
kuluttaja vastaanottaa tilauslomakkeen 
muulla pysyvällä välineellä.

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn 
sopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa. 
Jos tavarat toimitetaan useassa osassa tai 
useana kappaleena, peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut viimeisen osan tai viimeisen 
kappaleen hallintaansa. Määräaika alkaa 
samana ajankohtana, jona vaaranvastuu 
siirtyy kuluttajalle tämän direktiivin 
23 artiklassa tarkoitetulla tavalla. 
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Or.el

Perustelu

Määräaika alkaa samana ajankohtana, jona vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle. 

Tarkistus 839
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.

Poistetaan

Or.fr

Tarkistus 840
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 841
Kyriacos Triantaphyllides

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

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.

Poistetaan

Or.el

Tarkistus 842
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja on saanut kaikki tilatut tavarat 
hallintaansa. Useasta osasta tai useasta 
kappaleesta koostuvien tavaroiden 
myyntiä koskevan etäsopimuksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja on saanut 
viimeisen osan tai viimeisen kappaleen 
hallintaansa.

Or.fr

Tarkistus 843
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyn sekasopimuksen osalta 
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osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.

peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, on saanut kyseiset
tavarat hallintaansa, tai siitä päivästä, jona 
sekasopimuksen kohteena oleva palvelu 
suoritetaan (tai on valmis käyttöä varten), 
tai pitkän aikavälin palvelun osalta siitä 
päivästä, jona palvelun suorittaminen 
alkaa (tai on valmis käyttöä varten).

Or.it

Perustelu

Parlamentin ehdottamasta tarkistuksesta huolimatta on yhä epäselvää, miten on toimittava 
tapauksissa, joissa tavara on toimitettu asiakkaalle, mutta se on valmisteltava ennen kuin se 
voidaan ottaa käyttöön.

Tarkistus 844
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.

Tavaroiden myyntiä koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa.
Jos kyse on jatkuvista velvoitteista, 
peruuttamisen määräaika alkaa 
ensimmäisen osatoimituksen 
päivämäärästä.

Or.en

Perustelu

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
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obligations, the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.

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

Tarkistus 845
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

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

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on useasta osasta tai 
kappaleesta koostuvan tavaran 
toimituksesta, peruuttamisen määräajan 
lasketaan alkavan siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa viimeisen osan tai 
kappaleen.

Or.en

Tarkistus 846
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palvelujen toimittamista koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa sopimuksen 
tekopäivästä.

Poistetaan

Or.fr
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Tarkistus 847
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palvelujen toimittamista koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa sopimuksen tekopäivästä.

Peruuttamisen määräaika alkaa sopimuksen 
tekopäivästä, jollei toisin säädetä.

Or.de

Perustelu

Tämä yleissäännös on kuluttajien ja ammatinharjoittajien kannalta yhtenäisempi ja 
selkeämpi.

Tarkistus 848
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palvelujen toimittamista koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa sopimuksen tekopäivästä.

Palvelujen toimittamista koskevan 
etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyn sopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja vastaanottaa pysyvällä välineellä 
kopion allekirjoitetusta sopimuksesta.

Or.el

Tarkistus 849
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Palvelujen toimittamista koskevan Jos tavarat toimitetaan erikseen,
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etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa sopimuksen tekopäivästä.

peruuttamisen määräaika alkaa kunkin 
tavaran toimittamispäivästä Jos tavara 
toimitetaan erinä tai osina, peruuttamisen 
määräajan olisi alettava siitä päivästä, 
jona viimeinen erä tai osa on toimitettu.

Or.en

Tarkistus 850
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Peruuttamisen määräaika päättyy 
neljäntoista päivän kuluttua viimeisestä 
seuraavista päivämääristä:
a) sopimuksen tekopäivämäärä;
b) päivämäärä, jona sopimuksen 
peruuttamiseen oikeutettu vastaanottaa 
toiselta osapuolelta riittävät tiedot 
peruuttamisoikeudesta; tai
c) jos sopimus koskee tavaroiden 
toimittamista, tavaroiden vastaanoton 
päivämäärä;
d) jos sopimus on (sekä palveluja että 
tavaroita koskeva) sekasopimus, (tavaran 
toimittamisen tai palvelun suorittamisen 
alkamiseen liittyvän) viimeisen 
tapahtuman päivämäärä.

Or.en

Perustelu

The ability to withdraw from a distance contract or an off-premises contract is a fundamental 
consumer right. It is necessary to enable consumers to withdraw from a contract once they 
have been given the opportunity to sample a good (in the same way as they would be able to 
do on the high street) or from a contract they have been rushed into (for example, by an 
aggressive salesman). It is therefore particularly important that this right is set out fairly, 
clearly, simply and in a way that ensures it will be effective The withdrawal period must be 
linked to the receipt by the consumer of information from the trader about his right to 
withdraw. Otherwise consumers could lose their right to withdraw before they knew such a 
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right existed.

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

Tarkistus 851
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Peruuttamisen määräaika päättyy 
neljäntoista päivän kuluttua viimeisestä 
seuraavista päivämääristä:
a) sopimuksen tekopäivämäärä;
b) päivämäärä, jona sopimuksen 
peruuttamiseen oikeutettu vastaanottaa 
toiselta osapuolelta riittävät tiedot
peruuttamisoikeudesta;
c) jos sopimus koskee tavaroiden 
toimittamista, tavaroiden vastaanoton 
päivämäärä;
d) jos sopimus on (sekä palveluja että 
tavaroita koskeva) sekasopimus, (tavaran 
toimittamiseen tai palvelun suorittamiseen 
liittyvän) viimeisen tapahtuman 
päivämäärä.
e) päivämäärä, jona kuluttaja 
vastaanottaa sopimuksen;

Or.en

Perustelu

Harkinta-ajan alku olisi kytkettävä siihen, että elinkeinonharjoittaja noudattaa 
tiedonantovelvoitteitaan.
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Tarkistus 852
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Peruuttamisen määräaika päättyy 
neljäntoista päivän kuluttua viimeisestä 
seuraavista päivämääristä:
a) sopimuksen tekopäivämäärä;
b) päivämäärä, jona sopimuksen 
peruuttamiseen oikeutettu vastaanottaa 
toiselta osapuolelta riittävät tiedot 
peruuttamisoikeudesta; tai
c) jos sopimus koskee tavaroiden 
toimittamista, tavaroiden vastaanoton 
päivämäärä;
d) tapauksissa, joissa sopimus on (sekä 
palveluja että tavaroita koskeva) 
sekasopimus, (tavaran toimittamisen tai 
palvelun tarjoamisen) viimeinen 
päivämäärä.

Or.en

Tarkistus 853
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tavaroiden etämyynnissä 
peruuttamisen määräaika voi päättyä 
ennen kuin neljätoista päivää on kulunut 
päivästä, jona kuluttaja ottaa tavarat 
haltuunsa. 
Jos kuluttajan tekemä tilaus koskee useita 
tavaroita, jotka toimitetaan erikseen, 
peruuttamisen määräaika alkaa kunkin 
tavaran toimittamispäivästä.
Useasta tavarasta tai palvelusta 
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koostuvien erien tilauksen osalta 
peruuttamisen määräaika alkaa siitä 
päivästä, jona kuluttaja on saanut erän 
viimeisen osan hallintaansa.

Or.fr

Perustelu

Tämä liittyy esittelijän 12 artiklan 1 kohtaan tekemään tarkistukseen. Sanamuodon 
tarkoituksena on yksinkertaistaa esittelijän tarkistuksia 98, 99, 100, 101 ja 103 koskevia 
ehdotuksia. Siinä otetaan käyttöön periaatesääntö (lyhyt määräaika, joka alkaa sopimuksen 
tekemisestä), poikkeus (etämyynnissä lyhyt määräaika, joka alkaa tavaran toimittamisesta) ja 
kaksi erikoistilanteita koskevaa täsmennystä. 

Tarkistus 854
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Etäsopimusten osalta jäsenvaltiot 
eivät saa kieltää sopimusten osapuolia 
suorittamasta tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan peruuttamisen määräajan 
kuluessa. Muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävien sopimusten osalta tämän 
artiklan säännökset eivät vaikuta 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, jolla 
vahvistetaan peruuttamisen määräajan 
puitteissa määräaika, jonka kuluessa 
sopimuksen täytäntöönpanoa ei voida 
aloittaa.

Or.fr

Perustelu

Pour les contrats "hors établissement", pour lesquels les consommateurs peuvent se trouver 
dans une situation particulière d'un point de vue psychologique et pour ce qui est de 
comparer effectivement les articles et les prix, certains Etats membres ont prévu des 
dispositions spécifiques pour protéger des consommateurs, comme par exemple la possibilité 
de conserver, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle la fourniture 
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du bien ou du service ne peut intervenir et le paiement ne peut s'effectuer. Cette règle, posée 
ici pour les contrats "hors établissement", est identique à celle qui a été prévue à l'article 
14.7 de la directive sur le crédit à la consommation. Pour les contrats à distance, maintien du 
texte de la proposition de la Commission.

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

Tarkistus 855
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia 
suorittamasta sopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan peruuttamisen määräajan 
kuluessa.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 856
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia 
suorittamasta sopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan peruuttamisen määräajan 
kuluessa.

Poistetaan

Or.fr

Perustelu

Eräsissä tapauksissa elinkeinonharjoittajan mahdollisuus toimittaa tavarat ennen 
peruuttamisen määräajan päättymistä voi tehdä tästä määräajasta tyystin teoreettisen. Siksi 
kuluttaja, joka on ottanut vastaan tilaa vievän tavaran, kuten sohvan, kenties epäröi käyttää 
peruuttamisoikeuttaan, jos se tarkoittaa, että hänen on pakattava ja lähetettävä tavara 
uudelleen, etenkin, jos hän joutuu maksamaan kulut. 
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Tarkistus 857
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia 
suorittamasta sopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan peruuttamisen määräajan 
kuluessa.

Poistetaan

Or.fr

Tarkistus 858
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia 
suorittamasta sopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan peruuttamisen määräajan 
kuluessa.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 859
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia 
suorittamasta sopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan peruuttamisen määräajan 
kuluessa.

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 860
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää osapuolia 
suorittamasta sopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan peruuttamisen määräajan 
kuluessa.

4. Etäsopimusten osalta jäsenvaltiot eivät 
saa kieltää sopimusten osapuolia 
suorittamasta tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan peruuttamisen määräajan 
kuluessa. Muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävien sopimusten osalta tämän 
artiklan säännökset eivät vaikuta 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, jolla 
vahvistetaan peruuttamisen määräajan 
puitteissa määräaika, jonka kuluessa 
sopimuksen täytäntöönpanoa ei voida 
aloittaa.

Or.fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden lainsäädännössä on säilytettävä tiettyjä säännöksiä, joiden tarkoituksena on 
suojella heikossa asemassa olevia kuluttajia, esimerkiksi mahdollisuus säilyttää 
peruuttamisen määräajan puitteissa määräaika, jonka kuluessa tavaran tai palvelun 
toimitusta eikä maksua voida suorittaa. Tämä muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtäville sopimuksille tehty sääntö on sama kuin kulutusluottodirektiivin 14 
artiklan 7 kohdassa määritelty sääntö.

Tarkistus 861
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat säilyttää 
kansalliset säännökset, joissa kielletään 
osapuolia suorittamasta sopimuksen 
mukaisia velvoitteitaan 
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peruuttamisoikeuden voimassaoloaikana.

Or.en

Tarkistus 862
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot eivät saa antaa tai 
säilyttää säännöksiä, jotka ovat tässä 
artiklassa säädettyjä säännöksiä 
tiukempia, edes siinä tapauksessa, että ne 
johtaisivat korkeampaan tai vähäiseen 
kuluttajansuojaan.

Or.de

Tarkistus 863
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön peruuttamista koskevia 
määräaikoja, jotka ovat pidempiä kuin 
tässä direktiivissä vahvistetut, jos niillä 
turvataan korkeammantasoinen 
kuluttajansuoja.

Or.el

Tarkistus 864
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 5 artiklan 
1 kohdan e alakohdan, 10 artiklan 
1 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antanut kuluttajalle tietoja 
peruuttamisoikeudesta (tai 
peruuttamisoikeuden puuttumisesta), 
peruuttamisen määräaikaa pidennetään
12 kuukaudella 12 artiklassa mainitusta 
päivämäärästä.

Or.fr

Perustelu

Kuluttajalle annettavat tiedot peruuttamisoikeudesta tai peruuttamisoikeuden puuttumisesta 
ovat keskeinen oikeus. Peruuttamisen määräajan pidentämisen pitää olla johdonmukainen, 
jotta se toimii tehokkaana pelotteena.

Tarkistus 865
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 5 artiklan 
1 h kohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy yhden
vuoden kuluttua 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta määräajasta.

Or.en
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Tarkistus 866
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 5 artiklan 
1 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti antanut kuluttajalle tietoja 
peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen 
määräaika päättyy yhden vuoden kuluttua 
12 artiklan 2 kohdassa mainitusta 
ajankohdasta.

Or.en

Perustelu

Kolmen kuukauden määräaika peruuttamisoikeuden käyttämiselle silloin, kun 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle tietoja hänen oikeuksistaan, on aivan liian 
lyhyt.

Tarkistus 867
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 5 artiklan 
1 kohdan e alakohdan, 10 artiklan 
1 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antanut kuluttajalle tietoja 
peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen 
määräaikaa pidennetään kolmella
kuukaudella 12 artiklassa mainitusta 
päivämäärästä.

Or.fr
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Perustelu

Kohtaa selkeytetään ja mukautetaan esittelijän ehdottamaan numerointiin.

Tarkistus 868
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 5 artiklan 
1 kohdan e alakohdan, 10 artiklan 
1 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antanut kuluttajalle tietoja 
peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen 
määräaika päättyy kolmen kuukauden 
kuluttua kulloisenkin sopimuksen 
kannalta relevantista 12 artiklassa 
tarkoitetusta päivästä.

Or.de

Perustelu

Kaavailtu määrärajan käynnistyminen säilyttäisi oikeudellisen tyhjiön liian pitkään, ja 
kuluttaja voisi sekä palvelu- että ostosopimusten yhteydessä käyttää palvelua tai tuotetta 
kohtuuttoman pitkään. Tästä aiheutuisi etenkin palvelujen yhteydessä mutkikkaita 
peruutusoperaatioita. On suotavaa, että tämä määräaika käynnistyy kuten 12 artiklassa 
tarkoitettu tavanomainen peruuttamisen määräaika.

Tarkistus 869
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 5 artiklan 
1 kohdan e alakohdan, 10 artiklan 
1 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti antanut kuluttajalle tietoja 
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peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen 
määräaika päättyy vuoden kuluttua 
12 artiklan 1 a ja 2 kohdassa tarkoitetusta 
ajankohdasta.

Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 102.

Tarkistus 870
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut 
kuluttajalle 5 artiklan mukaisia tietoja tai
10 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annettavia tietoja, 
peruuttamisen määräaikaa pidennetään
kolmella kuukaudella 12 artiklassa 
mainitusta päivämäärästä.

Or.fr

Perustelu

Jos peruuttamisen määräajan pidentämisen ehtojen osalta pysytään komission ehdottamassa 
kolmessa kuukaudessa, siinä tapauksessa, että elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja, on 
säädettävä, että tietojen pitää kattaa kaikki 5 artiklan säännökset. 

Tarkistus 871
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa. Jos kyse on jatkuvista 
velvoitteista, tämä määräaika alkaa 
ensimmäisen osatoimituksen 
päivämäärästä.

Or.en

Perustelu

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.

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

Tarkistus 872
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua 12 artiklan 1 ja 
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elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

2 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta.

Jäsenvaltiot eivät saa antaa tai säilyttää 
säännöksiä, jotka ovat tässä artiklassa 
säädettyjä säännöksiä tiukempia, edes 
siinä tapauksessa, että ne johtaisivat 
korkeampaan tai vähäiseen 
kuluttajansuojaan.

Or.de

Perustelu

Sanamuodolla varmistetaan yhtenäinen määräajan käynnistyminen.

Tarkistus 873
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kuuden
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Or.en

Perustelu

Increasing a withdrawal period to one year (as proposed by the rapporteur) seems to be too 
long. Full level of harmonization.
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Tarkistus 874
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika kestää 
määräämättömän ajan sopimuksen 
tekemisestä.

Or.el

Tarkistus 875
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 9 artiklan 
b alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut 
kuluttajalle tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun 
elinkeinonharjoittaja on kokonaan 
suorittanut sopimukseen perustuvat 
velvoitteensa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 5 artiklan 
1 kohdan e alakohdan ja 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesti antanut kuluttajalle 
tietoja peruuttamisoikeudesta, 
peruuttamisen määräaika päättyy yhden
vuoden kuluttua 12 artiklan 2 kohdassa 
mainitusta ajankohdasta..

Or.en

Perustelu

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan tiloissa tehtäviä sopimuksia koskevien nykyisten 
Yhdistyneen kuningaskunnan sääntöjen mukaisesti peruuttamisoikeus kestää 
määräämättömän ajan, jos kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruuttamisoikeudesta. Samoin 
määräajan asettaminen tälle oikeudelle merkitsisi huomattavaa askelta taaksepäin 
brittiläisille kuluttajille. Määräajan tarjoamat hyödyt ovat oikeusvarmuuden kannalta 
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kuitenkin merkittäviä, joten ehdotamme kompromisina yhtä vuotta, sillä se on kiinteistöjen 
osa-aikaisesta käyttöoikeudesta äskettäin annetun direktiivin mukainen.

Tarkistus 876
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä 
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla 
vapaamuotoisella ilmoituksella tai 
käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta.

Kuluttajan on ennen peruuttamisen 
määräajan umpeutumista ilmoitettava
elinkeinonharjoittajalle pysyvällä 
välineellä päätöksestään peruuttaa 
sopimus. Tätä tarkoitusta varten 
kuluttajan on käytettävä liitteessä I 
olevassa B osassa vahvistettua 
vakiomuotoista peruuttamislomaketta tai 
tehtävä muu yksiselitteinen 
peruuttamisilmoitus pysyvällä välineellä.

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle 
malliperuuttamislomakkeelle mitään 
muita muotovaatimuksia.

Or.en

Tarkistus 877
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä 
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla 
vapaamuotoisella ilmoituksella tai 
käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta.

1. Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä 
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla liitteessä 
I olevassa B osassa vahvistetulla 
vakiomuotoisella peruuttamislomakkeella
tai yksiselitteisellä ilmoituksella.

Or.fr
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Tarkistus 878
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla 
vapaamuotoisella ilmoituksella tai 
käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta.

Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus elinkeinonharjoittajalle 
osoitetulla vapaamuotoisella ilmoituksella 
tai käyttämällä liitteessä I olevassa 
B osassa vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta. Sopimuksen 
kohteena olevan tavaran palauttamista 
ennen peruuttamisen määräajan 
umpeutumista, pidetään 
peruuttamisilmoituksena;

Or.en

Tarkistus 879
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla 
vapaamuotoisella ilmoituksella tai 
käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta.

Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus elinkeinonharjoittajalle 
osoitetulla vapaamuotoisella ilmoituksella 
tai käyttämällä liitteessä I olevassa 
B osassa vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta. Sopimuksen 
kohteena olevan tavaran palauttamista 
ennen peruuttamisen määräajan 
umpeutumista, pidetään 
peruuttamisilmoituksena;

Or.en

Perustelu

Liian tiukkojen muodollisten vaatimusten asettaminen peruuttamisoikeuden käytolle haittaisi 
peruuttamisoikeuden käyttöä. 
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Tarkistus 880
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä 
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla 
vapaamuotoisella ilmoituksella tai 
käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta.

1. Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä 
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla 
yksiselitteisellä ilmoituksella tai 
käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta.

Or.fr

Perustelu

On tärkeää huomata, että jos kuluttaja ei käytä direktiivin mukaista vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta, hänen on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle päätöksestään peruuttaa 
sopimus yksiselitteisesti.

Tarkistus 881
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä 
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla 
vapaamuotoisella ilmoituksella tai 
käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa
vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta.

Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä 
tallennettavassa muodossa 12 artiklan 
mukaisessa peruuttamisen määräajassa.
Kuluttaja voi joko käyttää tähän 
tarkoitukseen liitteessä I olevan B osan 
mukaista peruttamislomakkeen mallia, 
antaa muun yksiselitteisen ilmoituksen tai 
lähettää tavaran takaisin 
elinkeinonharjoittajalle.

Or.de
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Perustelu

Kuluttajan olisi voitava käyttää peruuttamisoikeuttaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja 
epäbyrokraattisesti.

Tarkistus 882
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä 
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla 
vapaamuotoisella ilmoituksella tai 
käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta.

Kuluttajan on ennen peruuttamisen 
määräajan umpeutumista ilmoitettava
elinkeinonharjoittajalle päätöksestään 
peruuttaa sopimus. Tätä tarkoitusta varten 
kuluttajan on

a) käytettävä liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta 
b) tai ilmoitettava asiasta muulla 
yksiselitteisellä tavalla pysyvällä 
välineellä.

Or.en

Perustelu

Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 883
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle 
vakiomuotoisella peruuttamislomakkeelle 
mitään muita muotovaatimuksia.

Poistetaan.
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Or.en

Tarkistus 884
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle 
vakiomuotoisella peruuttamislomakkeelle 
mitään muita muotovaatimuksia.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 885
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle 
vakiomuotoisella peruuttamislomakkeelle 
mitään muita muotovaatimuksia.

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle 
eurooppalaiselle vakiomuotoisella 
peruuttamislomakkeelle mitään muita 
muotovaatimuksia.

Or.fr

Tarkistus 886
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle 
vakiomuotoisella peruuttamislomakkeelle
mitään muita muotovaatimuksia.

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa sille mitään 
muita muotovaatimuksia.

Or.de
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Perustelu

Jäsenvaltioille ei pitäisi yleisesti ottaen sallia muiden muotovaatimusten esittämistä 
peruuttamiselle.

Tarkistus 887
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

Jos verkkopalvelun tarjoaja mahdollistaa 
peruuttamisen itse palvelun kautta, 
kuluttajan on voitava käyttää sitä 
mahdollisuutta.

Or.en

Perustelu

Jos verkkopalvelun tarjoaja mahdollistaa peruuttamisen itse palvelun kautta, kuluttajan on 
voitava käyttää tätä mahdollisuutta. Tähän viitataan 29 johdanto-osan kappaleessa, mutta se 
ei heijastu direktiivin keskeiseen tekstiin. Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 888
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kuluttaja ilmoittaa ennen 
peruuttamisen määräajan päättymistä 
elinkeinonharjoittajalle päätöksestään 
peruuttaa sopimus. Kuluttaja voi tätä
varten
a) joko käyttää liitteessä I olevan B osan 
mukaista peruuttamislomakkeen mallia 
tai antaa muun yksiselitteisen ilmoituksen 
pysyvällä välineellä taikka
b) palauttaa tavaran 



AM\836858FI.doc 109/233 PE452.544v01-00

FI

ammatinharjoittajalle.
Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle 
peruuttamislomakkeen mallille mitään 
muita muotovaatimuksia.

Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 104.

Tarkistus 889
Iliana Ivanova

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten 
osalta elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa 
tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi 
tarjota kuluttajalle mahdollisuuden täyttää 
vakiomuotoinen peruuttamislomake 
sähköisesti ja toimittaa se 
elinkeinonharjoittajan verkkosivuston 
kautta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on 
lähetettävä kuluttajalle vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse.

2. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten 
osalta elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa 
tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi 
tarjota kuluttajalle mahdollisuuden täyttää 
vakiomuotoinen peruuttamislomake 
sähköisesti ja toimittaa se 
elinkeinonharjoittajan verkkosivuston 
kautta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on 
lähetettävä kuluttajalle vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse ja joka 
tapauksessa viimeistään yhden työpäivän 
kuluessa peruuttamislomakkeen 
toimittamisesta.

Or.en

Tarkistus 890
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Internetin kautta tehtyjen 2. Jos elinkeinonharjoittaja on internetin 
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etäsopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa 
tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi 
tarjota kuluttajalle mahdollisuuden 
täyttää vakiomuotoinen 
peruuttamislomake sähköisesti ja 
toimittaa se elinkeinonharjoittajan 
verkkosivuston kautta. Tällöin
elinkeinonharjoittajan on lähetettävä 
kuluttajalle vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse.

kautta tehtävien etäsopimusten osalta 
tarjonnut kuluttajalle mahdollisuuden 
täyttää vakiomuotoinen 
peruuttamislomake sähköisesti ja 
toimittaa se elinkeinonharjoittajan
verkkosivuston kautta, 
elinkeinonharjoittajan on lähetettävä 
kuluttajalle vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse.

Or.en

Tarkistus 891
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten 
osalta elinkeinonharjoittaja voi 
1 kohdassa tarkoitettujen 
mahdollisuuksien lisäksi tarjota
kuluttajalle mahdollisuuden täyttää 
vakiomuotoinen peruuttamislomake 
sähköisesti ja toimittaa se 
elinkeinonharjoittajan verkkosivuston 
kautta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on 
lähetettävä kuluttajalle vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse.

2. Jos elinkeinonharjoittaja on internetin 
kautta tehtävien etäsopimusten osalta 
tarjonnut kuluttajalle mahdollisuuden 
täyttää vakiomuotoinen peruuttamislomake 
sähköisesti ja toimittaa se 
elinkeinonharjoittajan verkkosivuston 
kautta, elinkeinonharjoittajan on 
lähetettävä kuluttajalle vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse.

Or.en

Tarkistus 892
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten 
osalta elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa 
tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi 
tarjota kuluttajalle mahdollisuuden täyttää 
vakiomuotoinen peruuttamislomake 
sähköisesti ja toimittaa se 
elinkeinonharjoittajan verkkosivuston 
kautta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on 
lähetettävä kuluttajalle vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse.

2. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten 
osalta elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa 
tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi 
tarjota kuluttajalle mahdollisuuden täyttää 
eurooppalainen vakiomuotoinen 
peruuttamislomake sähköisesti ja toimittaa 
se elinkeinonharjoittajan verkkosivuston 
kautta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on 
lähetettävä kuluttajalle vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse.

Or.fr

Tarkistus 893
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elinkeinonharjoittaja voi 
vastaanottaa peruuttamisilmoituksen 
myös muilla kuin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuilla tavoilla
Elinkeinonharjoittajan on tässä 
tapauksessa tehtävä vastaanottoilmoitus 
pysyvällä välineellä.

Or.en

Tarkistus 894
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sopimuspuolten on palautettava 
toisilleen tekemänsä suoritukset 
täysimääräisesti peruuttamisen 
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seurauksena.
(Tässä viitataan peruuttamisesta 
aiheutuviin yleisiin oikeudellisiin 
seurauksiin.)

Or.de

Tarkistus 895
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

Poistetaan.

Or.it

Tarkistus 896
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
viipymättä ja joka tapauksessa
viimeistään kolmenkymmenen päivän 
kuluessa siitä päivästä, jona hän 
vastaanottaa peruuttamista koskevan 
ilmoituksen. Takaisinmaksu suoritetaan 
periaatteessa kaikilla maksutavoilla. Jos 
kuluttaja on käyttänyt 
peruuttamisoikeuttaan, hän voi kuitenkin 
elinkeinonharjoittajan ehdotuksesta valita 
toisen takaisinmaksutavan.

Or.fr
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään estämään käytäntö, jossa kuluttajalle ehdotetaan järjestelmällisesti 
takaisinmaksuksi varoja, jotka sitovat kuluttajan uudelleen elinkeinonharjoittajaan. 
Poikkeukset ovat tietenkin mahdollisia sillä ehdolla, että kuluttaja antaa suostumuksensa 
tällaiselle takaisinmaksutavalle.

Tarkistus 897
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

1. Elinkeinonharjoittajan on korvattava 
kuluttajalle kaikki tälle aiheutuneet 
kustannukset kolmenkymmenen päivän 
kuluessa siitä päivästä, jona hän 
vastaanottaa peruuttamista koskevan 
ilmoituksen lukuun ottamatta 
myyntisopimuksia, joissa 
elinkeinonharjoittajan on 1 a kohdan ja 
17 artiklan nojalla maksettava palautus 
vasta kun hän on saanut tavarat takaisin 
haltuunsa tai noutanut ne.

Or.de

Perustelu

Direktiivin nykyinen sanamuoto on moniselitteinen. On epäselvää, onko palautus maksettava 
30 päivän kuluessa riippumatta siitä, onko kuluttaja täyttänyt tavaran palauttamista koskevan 
velvoitteensa vai ei. Elinkeinonharjoittajalle asetettavan kuluttajan kustannusten 
korvaamisvelvoitteen ehdoksi olisi asetettava velvoite tavaroiden palauttamiseen. 

Tarkistus 898
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
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takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa
viimeistään viidentoista päivän kuluessa 
siitä päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

Or.fr

Tarkistus 899
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

1. Elinkeinonharjoittajan on tarvittaessa 
maksettava takaisin kaikki kuluttajalta 
saadut maksut, toimituskustannukset 
mukaan luettuina, viipymättä ja joka 
tapauksessa viimeistään
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

Or.en

Tarkistus 900
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut, 
toimituskustannukset mukaan luettuina, 
viipymättä ja joka tapauksessa 
viimeistään kolmenkymmenen päivän 
kuluessa siitä päivästä, jona hän 
vastaanottaa peruuttamista koskevan 
ilmoituksen.

Or.en
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Perustelu

Jos kuluttaja on maksanut tavaroiden toimittamisesta ja käyttää peruuttamisoikeuttaan, 
elinkeinonharjoittajan olisi palautettava kuluttajan tavaroiden toimittamisesta maksama 
summa kuluttajalle.

Tarkistus 901
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

1. Elinkeinonharjoittajan on palautettava 
kuluttajalle kaikki maksetut summat 
viipymättä ja viimeistään viidentoista
päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän 
vastaanottaa peruuttamista koskevan 
ilmoituksen. Takaisinmaksu suoritetaan 
kaikilla maksutavoilla 
yhteisymmärryksessä kuluttajan kanssa.

Or.fr

Perustelu

Kuluttajan on saatava rahansa takaisin mahdollisimman pian ja komission ehdotusta 
tiukemman määräajan puitteissa. Elinkeinonharjoittaja ei saa pakottaa kuluttajaa tiettyyn 
maksutapaan (esim. lahjakortti). Maksutapa on päätettävä yhteisymmärryksessä kuluttajan 
kanssa. 

Tarkistus 902
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut
viipymättä ja viimeistään neljäntoista
päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän 
vastaanottaa peruuttamista koskevan 
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ilmoituksen.

Or.el

Tarkistus 903
Damien Abad, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa
viimeistään viidentoista päivän kuluessa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Takaisinmaksu 
suoritetaan kaikilla maksutavoilla. 
Elinkeinonharjoittajan ehdotuksesta 
peruuttamisoikeuttaan käyttänyt kuluttaja 
voi kuitenkin valita toisen 
takaisinmaksutavan.

Or.fr

Perustelu

Jotta voitaisiin estää käytäntö, jossa kuluttajalle ehdotetaan järjestelmällisesti 
takaisinmaksuksi varoja, minkä seurauksena kuluttaja sidotaan elinkeinonharjoittajaan, on 
säännökseen lisättävä periaatteellinen sääntö, jossa todetaan, että takaisinmaksu suoritetaan 
kaikilla maksutavoilla. Tästä säännöstä voidaan poiketa ainoastaan sillä ehdolla, että 
kuluttaja antaa suostumuksensa toiselle takaisinmaksutavalle.

Tarkistus 904
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut, 
toimituskustannukset mukaan luettuina, 
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päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

viipymättä ja joka tapauksessa 
viimeistään kolmenkymmenen päivän 
kuluessa siitä päivästä, jona hän 
vastaanottaa peruuttamista koskevan 
ilmoituksen.

Or.en

Perustelu

Kun kuluttaja vetäytyy sopimuksesta, seurauksena olisi oltava se, että kuluttaja on velvollinen 
palauttamaan tavarat ja elinkeinonharjoittaja palauttamaan kaikki maksetut rahat. On 
kohtuutonta ja epäasianmukaista, että elinkeinoharjoittaja palauttaa rahat vasta tavaroiden 
palauttamisen jälkeen.

Tarkistus 905
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

1. Elinkeinonharjoittajan on korvattava 
viipymättä kaikki kuluttajalta saadut 
maksut heti kun hän on vastaanottanut
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

Or.de

Perustelu

Jää hämäräksi, miksi elinkeinonharjoittajalle pitäisi myöntää 14 päivää määräaikaa 
palautusten maksamiseen sen jälkeen, kun peruuttamisilmoitus on vastaanotettu. Koska 
palveluita ei voida palauttaa, maksun palauttamisvelvoitteeseen riittää tässä tapauksessa 
peruuttamisilmoituksen vastaanottaminen.

Tarkistus 906
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut
seitsemän päivän kuluessa siitä päivästä, 
jona hän vastaanottaa peruuttamista 
koskevan ilmoituksen.

Or.el

Tarkistus 907
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä 
päivästä, jona hän vastaanottaa 
peruuttamista koskevan ilmoituksen.

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut
viipymättä ja viimeistään neljäntoista
päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän 
vastaanottaa peruuttamista koskevan 
ilmoituksen.

Or.en

Tarkistus 908
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Elinkeinonharjoittajan ei tarvitse 
maksaa tavaran toimittamisesta 
kuluttajalle vakiotoimitustapaa käyttäen 
aiheutuvia kustannuksia. Jos kuluttaja on 
nimenomaisesti valinnut muun 
toimitustavan kuin vakiotoimituksen, 
elinkeinonharjoittajan ei tarvitse maksaa 
takaisin siitä koituneita lisäkustannuksia.

Or.it
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Perustelu

Elinkeinonharjoittajat joutuisivat maksamaan kaikki kuluttajalle koituneet kustannukset, myös 
toimituskulut. On olemassa vaara, että elinkeinonharjoittajat epäröivät tämän vuoksi aloittaa 
verkkomyynnin, koska heidän olisi maksettava toimituskulut.

Tarkistus 909
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sellaisten myyntisopimusten osalta, 
joissa tavaroiden hallinta on siirtynyt 
kuluttajalle tai hänen pyynnöstään 
kolmannelle osapuolelle ennen 
peruuttamista koskevan määräajan 
umpeutumista, kuluttajan on lähetettävä 
tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle neljäntoista 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut 
noutamaan tavaran itse.
Kuluttaja vastaa ainoastaan tavaran 
palauttamisesta aiheutuvista välittömistä 
kustannuksista ja kaikista 
hyväksymistään toimituskustannuksista, 
jotka ovat aiheutuneet kuluttajan 
toivomuksesta tehdystä muusta kuin 
standardinmukaisesta toimituksesta, paitsi 
jos elinkeinonharjoittaja on jo ilmoittanut 
olevansa valmis vastaamaan näistä 
kustannuksista.

Or.de

Perustelu

Zur Klarstellung des Verhältnisses von Artikel 16 und 17 wiederholt dieser Änderungsantrag 
Artikel 17 Abs. 1. Der Zusatz zielt darauf ab, den Fall zu klären, in dem die Lieferkosten im 
Vergleich zum Warenwert unverhältnismäßig hoch sind. Diese Kosten können sich bei 
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grenzüberschreitenden Lieferungen sogar noch erhöhen. Kann der Gewerbetreibende die 
Lieferkosten nicht zurückverlangen, so wird sich dies insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen belastend auswirken. Auch wäre eine volle Rückerstattung der Lieferkosten 
nicht sinnvoll, wenn z.B. der Verbraucher mehrere Waren bestellt, aber nur einen Teil der 
Lieferung zurückgibt. Der Änderungsantrag versucht, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren 
indem gewährleistet wird, dass die Lieferkosten dann vom Verbraucher getragen werden 
müssen, wenn dieser eine Lieferart gewählt hat, die von der üblichen Standardlieferung 
abweicht. Müsste der Gewerbetreibende alle Kosten tragen, würde dies die Entwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels beeinträchtigen.

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

Tarkistus 910
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Poistetaan

Or.de

Perustelu

Säännöksen alkuosa on siirretty osittain edeltävään artiklaan. Tämä ei kuitenkaan päde 
virkkeen loppuun: elinkeinonharjoittajan on voitava tarkastaa tavara fyysisesti, jotta hän voi 
arvioida, onko sen arvo alentunut. Siksi ei riitä, että kuluttaja osoittaa lähettäneensä tavarat 
takaisin. Ehdotuksen 17 artikla.

Tarkistus 911
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Poistetaan

Or.fr

Tarkistus 912
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 913
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Poistetaan.
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Or.en

Perustelu

Komission ehdottamaa säännöstä ei ole EU:n lainsäädännössä ja se asettaisi kuluttajan 
ilmeisen huonoon asemaan ja voi estää häntä käyttämästä peruuttamisoikeuttaan.

Tarkistus 914
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Kun kuluttaja vetäytyy sopimuksesta, seurauksena olisi oltava se, että kuluttaja on velvollinen 
palauttamaan tavarat ja elinkeinonharjoittaja palauttamaan kaikki maksetut rahat. On 
kohtuutonta ja epäasianmukaista, että elinkeinoharjoittaja palauttaa rahat vasta tavaroiden 
palauttamisen jälkeen.

Tarkistus 915
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 

Poistetaan
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tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Or.it

Tarkistus 916
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Poistetaan

Or.de

Perustelu

Artiklan 2 kohta olisi poistettava. Kuluttajalle peruuttamisen yhteydessä asetettava 
etukäteismaksua koskeva velvoite ei vaikuta asianmukaiselta. 

Tarkistus 917
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

2. Etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi asettaa 
takaisinmaksun ehdoksi tavaran 
palauttamisen.

Or.de
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Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 110.

Tarkistus 918
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta näistä kahdesta on aikaisempi.

Or.it

Perustelu

Elinkeinonharjoittajat joutuisivat maksamaan kaikki kuluttajalle koituneet kustannukset, myös 
toimituskulut. On olemassa vaara, että elinkeinonharjoittajat epäröivät tämän vuoksi aloittaa 
verkkomyynnin, koska heidän olisi maksettava toimituskulut.

Tarkistus 919
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

2. Tavaroiden myyntisopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 
noutanut tavarat takaisin tai kunnes 
kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 
tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole tarjoutunut 
noutamaan tavaroita itse.
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Or.en

Tarkistus 920
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elinkeinonharjoittaja maksaa 
tavaroiden palauttamisesta johtuvat kulut, 
ellei kuluttaja ole antanut suostumustaan 
siihen, että hän vastaa kyseisten kulujen 
maksamisesta.

Or.el

Tarkistus 921
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisten myyntisopimusten osalta, 
joissa tavaroiden hallinta on siirtynyt 
kuluttajalle tai hänen pyynnöstään 
kolmannelle osapuolelle ennen 
peruuttamista koskevan määräajan 
umpeutumista, kuluttajan on lähetettävä tai 
luovutettava tavarat elinkeinonharjoittajalle 
tai tämän valtuuttamalle henkilölle 
neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, 
jona kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut
noutamaan tavarat itse.

Sellaisten tavaran toimittamista koskevien 
etäsopimusten tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle neljäntoista 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut 
noutamaan tavarat itse. Kuluttajalta 
voidaan laskuttaa vain tavaroiden 
palauttamisesta johtuvat välittömät kulut, 
ellei elinkeinonharjoittaja ole sopinut 
kuluttajan kanssa maksavansa kyseiset 
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kulut.

Or.it

Perustelu

Elinkeinonharjoittajat joutuisivat maksamaan kaikki kuluttajalle koituneet kustannukset, myös 
toimituskulut. On olemassa vaara, että elinkeinonharjoittajat epäröivät tämän vuoksi aloittaa 
verkkomyynnin, koska heidän olisi maksettava toimituskulut.

Tarkistus 922
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle neljäntoista 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut 
noutamaan tavarat itse.

Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle seitsemän päivän 
kuluessa samassa valtiossa ja neljäntoista 
päivän kuluessa toisesta valtiossa siitä 
päivästä, jona kuluttaja ilmoittaa 
peruuttamisesta elinkeinonharjoittajalle, 
paitsi jos elinkeinonharjoittaja on 
tarjoutunut noutamaan tavarat itse.

Or.en

Tarkistus 923
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta



AM\836858FI.doc 127/233 PE452.544v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle neljäntoista 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut 
noutamaan tavarat itse.

Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle neljäntoista 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle.

Or.de

Tarkistus 924
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle neljäntoista
päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut 
noutamaan tavarat itse.

Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle seitsemän päivän 
kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja 
ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut 
noutamaan tavarat itse.

Or.de
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Tarkistus 925
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle neljäntoista 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut 
noutamaan tavarat itse.

Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle tai annettava 
elinkeinonharjoittajan noutaa tavarat itse, 
jos hän on tarjoutunut niin tekemään, 
neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, 
jona kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle.

Or.en

Tarkistus 926
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle neljäntoista 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
kuluttaja ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut 
noutamaan tavarat itse.

Sellaisten myyntisopimusten osalta, joissa 
tavaroiden hallinta on siirtynyt kuluttajalle 
tai hänen pyynnöstään kolmannelle 
osapuolelle ennen peruuttamista koskevan 
määräajan umpeutumista, kuluttajan on 
lähetettävä tai luovutettava tavarat 
elinkeinonharjoittajalle tai tämän 
valtuuttamalle henkilölle seitsemän päivän 
kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja 
ilmoittaa peruuttamisesta 
elinkeinonharjoittajalle, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut 
noutamaan tavarat itse.

Or.en
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Perustelu

This amendment is justified to avoid situations which would be too burdensome for the trader. 
The current proposal for Article 17(1) may mean, in certain cases, that the consumer would 
be entitled to be in possession of the good for around 28 days (14 days to communicate 
withdrawal plus 14 extra days from the day of communication to return the goods). This is 
disproportionate and too burdensome on the trader. Additionally the consumer should be 
aware that as soon as he decides to withraw fom the contract, he has to send back the good. It 
is also in the interest of the consumer if he wishes to receive his payment back as soon as 
possible. Full level of harmonization.

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

Tarkistus 927
Werner Langen, Kurt Lechner

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

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajalla, joka saattaa haluta käyttää 
peruuttamisoikeuttaan, on peruuttamisen 
määräaikana velvollisuus pitää huolta 
tavarasta. Tällöin kuluttajan olisi 
käytettävä tai kokeiltava tavaraa siten 
kuin hän saisi tehdä myymälässä ja 
ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen 
tavaran lajin, luonteen ja toimivuuden 
todentamiseksi.

Or.de

Perustelu

Eräs verkkokaupan pahimmista esteistä ovat tavaroiden palauttamisoikeutta koskevat 
väärinkäytökset, jossa tavaraa käytetään tarkoituksellisesti vain lyhyen aikaa ja sitten se 
palautetaan (esim. hääasut ja litteänäyttöiset televisiot). Jotta elinkeinonharjoittajia voitaisiin 
suojata paremmin tällaisilta tapauksilta, olisi direktiivin tekstiä muutettava vastaamaan 
johdanto-osan 31 kappaleen sanamuotoa.
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Tarkistus 928
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain 
tavaroiden palauttamisesta johtuvat 
välittömät kulut, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole suostunut 
maksamaan kyseisiä kuluja.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 929
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain 
tavaroiden palauttamisesta johtuvat 
välittömät kulut, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole suostunut 
maksamaan kyseisiä kuluja.

Poistetaan

Or.el

Tarkistus 930
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain 
tavaroiden palauttamisesta johtuvat 
välittömät kulut, ellei elinkeinonharjoittaja 
ole suostunut maksamaan kyseisiä kuluja.

Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain 
tavaroiden palauttamisesta johtuvat 
välittömät kulut, ellei elinkeinonharjoittaja 
ole suostunut maksamaan kyseisiä kuluja 
tai jos tavaroiden palauttamiskulut ovat 
yli 50 euroa.
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Or.fr

Perustelu

Vaikuttaa järkevämmältä ottaa huomioon tavaroiden palauttamiskulut, sillä esimerkiksi 
suurikokoisissa tavaroissa palauttamiskulut voivat olla suuremmat kuin tavaran hinta, mikä 
tekee peruuttamisoikeuden täysin hyödyttömäksi.

Tarkistus 931
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain 
tavaroiden palauttamisesta johtuvat 
välittömät kulut, ellei
elinkeinonharjoittaja ole suostunut 
maksamaan kyseisiä kuluja.

Elinkeinonharjoittaja vastaa 
tavaran/tavaroiden 
palautuskustannuksista, ellei
sopimuksessa toisin määrätä.

Or.en

Tarkistus 932
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain 
tavaroiden palauttamisesta johtuvat 
välittömät kulut, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole suostunut 
maksamaan kyseisiä kuluja.

Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain 
tavaroiden palauttamisesta johtuvat 
välittömät kulut. Kuluttajan ei tarvitse 
maksaa kyseisiä kuluja, jos 
elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut 
olevansa valmis maksamaan ne tai jos 
tavaroiden palutuskulut ovat yli 50 euroa.

Or.en
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Tarkistus 933
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
tavaroiden palauttamisesta johtuvat kulut, 
jos palautettavan tavaran hinta on yli 
20 euroa.

Or.en

Tarkistus 934
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan b 
alakohdan mukaisesti. 
Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole 
velvollinen maksamaan peruuttamista 
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

2. Kuluttaja on vastuussa tavaroiden arvon 
alenemisesta, jos hän ei ole noudattanut 
17 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuja 
velvoitteitaan.

Or.de

Perustelu

Vain-ilmauksen poistamisella täsmennetään kieliopillisesti, että kuvattu tilanne ei tarkoita 
kuluttajan vastuun rajoittamista. Muu osa vastaa aiempana ehdotettua 17 artiklan 1 a kohtaa 
koskevaa muutosta.
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Tarkistus 935
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka 
johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen 
ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan b 
alakohdan mukaisesti. 
Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole
velvollinen maksamaan peruuttamista 
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

2. Kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan

a) mistään sopimuksen piiriin kuuluvien 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka 
johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen 
ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä;
b) mitään minkään sopimuksen piiriin 
kuuluvan tavaran tuhoutumisesta, 
katoamisesta tai vahingoittumisesta 
edellyttäen, että kuluttaja on noudattanut 
kohtuullista huolellisuutta estääkseen 
tavaran tuhoutumisen, katoamisen tai 
vahingoittumisen..

Or.en

Tarkistus 936
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka 
johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen 
ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan 
b alakohdan mukaisesti. 
Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole
velvollinen maksamaan peruuttamista 
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

2. Kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan

a) mitään minkään sopimuksen mukaan 
vastaanotetun tavaran tarkastuksen ja 
testauksen aiheuttamasta arvon 
alenemisesta;
b) mitään minkään sopimuksen mukaan 
vastaanotetun tavaran tuhoutumisesta, 
katoamisesta tai vahingoittumisesta 
edellyttäen, että kuluttaja on noudattanut 
kohtuullista huolellisuutta estääkseen 
tavaran tuhoutumisen, katoamisen tai 
vahingoittumisen.

Or.en

Perustelu

Nykyisesä EU:n lainsäädännössä ei ole sellaista säännöstä, jonka nojalla 
elinkeinonharjoittaja voisi vaatia korvausta tavanomaisesti käytöstä aiheutuvan tavaran 
arvon alenemisesta. Sellainen säännös voisi estää kuluttajaa käyttämästä 
peruuttamisoikeuttaan.

Tarkistus 937
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan 
b alakohdan mukaisesti. 
Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole 
velvollinen maksamaan peruuttamista 
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden lajin, luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 10 artiklan 
1 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan
mukaisesti. Peruuttamisoikeuden piiriin 
kuuluvien ja peruuttamisen määräaikana 
suoritettujen sellaisten palvelujen osalta, 
joita ei voida enää perua, kuluttajan on 
korvattava käytetyn tai palautettavaksi 
kelpaamattoman palvelun arvo 
ammatinharjoittajalle, mikäli palvelusta 
on koitunut kuluttajalle selvää ja 
kiistatonta etua.

Or.de

Perustelu

On siviilioikeuden perusarvojen vastaista, että peruuttamisoikeuden piiriin kuuluviin 
palvelusopimuksiin perustuvista käytetyistä palveluista ei tarvitse maksaa minkäänlaista 
korvausta.

Tarkistus 938
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka 
johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen 
ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan 

2. Kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan
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b alakohdan mukaisesti. 
Peruuttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole
velvollinen maksamaan peruuttamistaan 
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

a) mitään minkään sopimuksen mukaan 
vastaanotetun tavaran tarkastuksen ja 
testauksen aiheuttamasta arvon 
alenemista;
b) mitään minkään sopimuksen mukaan 
vastaanotetun tavaran tuhoutumisesta, 
katoamisesta tai vahingoittumisesta 
edellyttäen, että kuluttaja on noudattanut 
kohtuullista huolellisuutta estääkseen 
tavaran tuhoutumisen, katoamisen tai 
vahingoittumisen.

Or.en

Tarkistus 939
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan 
b alakohdan mukaisesti.
Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole 
velvollinen maksamaan peruuttamista 
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä, paitsi jos on kyse tavaroista, 
jotka väistämättä menettävät arvonsa.
Peruuttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole 
velvollinen maksamaan peruuttamista 
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

Or.en
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Perustelu

Luonteensa vuoksi painotuotteet menettävät arvonsa hyvin lyhyessä ajassa. Siksi ei ole 
järkevää velvoittaa kuluttajaa palauttamaan tämänkaltaisia tuotteita.

Tarkistus 940
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan 
b alakohdan mukaisesti.
Peruuttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole 
velvollinen maksamaan peruuttamista
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan 
b alakohdan mukaisesti.
Peruuttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole 
velvollinen maksamaan peruuttamistaan
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut 
5 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja tai jos kuluttaja ei ole 
pyytänyt palvelujen suorittamisen 
aloittamista peruuttamista koskevan 
määräajan aikana 10 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan tai 11 artiklan 4 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Or.en

Tarkistus 941
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan b 
alakohdan mukaisesti. Peruttamisoikeuden 
piiriin kuuluvien palvelusopimusten osalta 
kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan 
peruuttamista palveluista, jotka on 
suoritettu kokonaan tai osittain 
peruuttamista koskevan määräajan aikana.

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Peruttamisoikeuden piiriin 
kuuluvien palvelusopimusten osalta 
kuluttaja on velvollinen maksamaan 
peruuttamista palveluista, jotka on 
suoritettu kokonaan tai osittain 
peruuttamista koskevan määräajan aikana.

Or.de

Tarkistus 942
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan 
b alakohdan mukaisesti.
Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole 
velvollinen maksamaan peruuttamista 
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen ja 
toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa 
arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan 
b alakohdan mukaisesti.

Or.en
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Tarkistus 943
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kuluttaja ei ole vastuussa tavaroiden 
mahdollisesta arvon alenemisesta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 
peruuttamisoikeudesta 9 artiklan 
b alakohdan mukaisesti.

Or.de

Perustelu

Edellä ehdotetut muutokset saavat johdonmukaisuussyistä aikaan sen, että alun perin osana 
17 artiklaa oleva teksti otetaan omaksi kohdakseen.

Tarkistus 944
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole 
velvollinen maksamaan peruutetuista 
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan 
tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

Or.de

Perustelu

Edellä ehdotetut muutokset saavat johdonmukaisuussyistä aikaan sen, että alun perin osana 
17 artiklaa oleva teksti otetaan omaksi kohdakseen. Palvelusopimuksia olisi sitä paisi 
käsiteltävä erikseen. On myös tärkeää täsmentää, että peruuttamisoikeutta ei voida enää 
käyttää, jos kuluttaja on vaatinut palvelun suorittamista.
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Tarkistus 945
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Palvelusopimusten osalta kuluttaja 
on vastuussa peruuttamiseen saakka 
aiheutuneista kustannuksista vain siinä 
tapauksessa, että kuluttaja on vaatinut 
palvelun aikaistettua tarjoamista. 
Tällaisten kustannusten olisi oltava 
kohtuullisia ja oikeassa suhteessa siihen, 
missä määrin palvelua on jo tarjottu.

Or.en

Tarkistus 946
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Muilta osin kuin tässä artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa kuluttajalle ei 
aiheudu velvoitteita peruuttamisoikeuden 
käyttämisestä.

Or.en

Tarkistus 947
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Palvelusopimusten osalta kuluttaja 
on vastuussa kaikista peruuttamiseen 
saakka aiheutuneista kustannuksista vain 
siinä tapauksessa, että kuluttaja on 
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nimenomaisesti vaatinut palvelun 
aikaistettua suorittamista. Tällaisten 
kustannusten olisi oltava kohtuullisia ja 
oikeassa suhteessa siihen, missä määrin 
palvelua on jo tarjottu peruuttamiseen 
saakka.

Or.en

Tarkistus 948
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Muilta osin kuin tässä artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa kuluttajalle ei 
aiheudu velvoitteita peruuttamisoikeuden 
käyttämisestä.

Or.en

Tarkistus 949
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Palvelusopimusten osalta kuluttaja 
on vastuussa kaikista peruuttamiseen 
saakka aiheutuneista kohtuullisista 
kustannuksista vain siinä tapauksessa, 
että kuluttaja on nimenomaisesti vaatinut 
palvelun aikaistettua suorittamista.

Or.en

Perustelu

Jos kuluttaja velvoitetaan maksamaan mahdollisesta tavaroiden arvon alenemisesta, 
peruuttamisoikeuden arvo vähenee merkittävästi, koska tämä voi estää kuluttajaa käyttämästä 
peruuttamisoikeuttaan. Myös arvon alenemisen asianmukainen määrittäminen olisi hankalaa 
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ja rasittaisi merkittävällä tavalla sekä yritystä että kuluttajaa. Näistä samoista syistä 
elinkeinonharjoittajat käyttävät erittäin harvoin Yhdistyneessä kuningaskunnassa olemassa 
olevaa samanlaista oikeutta, joka koskee virheellisten tavaroiden palauttamista.

Tarkistus 950
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Muilta osin kuin tässä artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa kuluttajalle ei 
aiheudu velvoitteita peruuttamisoikeuden 
käyttämisestä.

Or.en

Perustelu

Jos kuluttaja velvoitetaan maksamaan mahdollisesta tavaroiden arvon alenemisesta, 
peruuttamisoikeuden arvo vähenee merkittävästi, koska tämä voi estää kuluttajaa käyttämästä 
peruuttamisoikeuttaan. Myös arvon alenemisen asianmukainen määrittäminen olisi hankalaa 
ja rasittaisi merkittävällä tavalla sekä yritystä että kuluttajaa. Näistä samoista syistä 
elinkeinonharjoittajat käyttävät erittäin harvoin Yhdistyneessä kuningaskunnassa olemassa 
olevaa samanlaista oikeutta, joka koskee virheellisten tavaroiden palauttamista.

Tarkistus 951
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot eivät saa antaa tai 
säilyttää säännöksiä, jotka ovat tässä 
artiklassa säädettyjä säännöksiä 
tiukempia, edes siinä tapauksessa, että ne 
johtaisivat korkeampaan tai vähäiseen 
kuluttajansuojaan.

Or.de
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Tarkistus 952
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävän, palveluiden 
tarjoamista koskevan sopimuksen osalta 
(myös tapauksissa, joissa tavarat 
toimitetaan kaupan osana), jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole antanut 
9 artiklan 1 kohdan b ja g alakohdassa 
tarkoitetttuja tietoja tai ei ole saanut 
10 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua 
pyyntöä, kuluttaja ei ole velvollinen 
maksamaan palveluista tai tavaroista, 
jotka on toimitettu kokonaan tai osittain 
peruuttamista koskevan määräajan 
aikana.

Or.en

Tarkistus 953
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos kuluttaja 10 artiklan 2 a kohdan 
mukaisen pyynnön esitettyään päättää 
käyttää peruuttamisoikeutta, hänen on 
maksettava elinkeinonharjoittajalle 
kohtuullinen summa,
a) joka ei ylitä summaa, joka on oikeassa 
suhteessa siihen, missä määrin palveluja 
on suoritettu siihen saakka, kunnes 
kuluttaja ilmoitti elinkeinonharjoittajalle 
käyttävänsä peruuttamisoikeutta, ja siihen 
nähden, mitä sopimuksen mukaisia 
palveluja kuluttaja on pyytänyt;
b) edellä 2 kohdan mukaisesti korvaus 
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kaikkien palvelun suorittamisen 
yhteydessä toimitettujen tavaroiden arvon 
alenemisesta.

Or.en

Tarkistus 954
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Peruuttamisoikeuden piiriin 
kuuluvien palvelusopimusten osalta 
kuluttaja on vastuussa kaikista 
peruuttamiseen saakka aiheutuneista 
kustannuksista vain siinä tapauksessa, 
että kuluttaja on nimenomaisesti vaatinut 
sopimuksen täyttämistä ennen 
peruuttamisen määräajan päättymistä. 
Tällaisten kustannusten olisi oltava 
kohtuullisia ja oikeassa suhteessa siihen, 
missä määrin palvelua on jo tarjottu 
peruuttamiseen saakka.

Or.en

Tarkistus 955
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin, jos

1. Mitä tulee etäsopimuksiin ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin, kuluttaja ei voi 
peruuttaa sopimusta, jos

Or.el
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Tarkistus 956
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin, jos

1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin eikä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin, jos

Or.de

Tarkistus 957
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin, jos

1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin eikä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin, jos

Or.de

Tarkistus 958
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin, jos

1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin, jos sopimuksen 
peruuttaminen ei täsmää tavararyhmän, 
itse tavaran tai palvelun kanssa;

Or.en
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Tarkistus 959
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltiot saavat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään tässä artiklassa 
vahvistettuja tiukempia säännöksiä 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi.

Or.fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että 19 artiklassa kyse on vähimmäistason 
yhdenmukaistamisesta.

Tarkistus 960
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun 
neljäntoista päivän määräajan 
päättymistä;

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 961
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun 
neljäntoista päivän määräajan 
päättymistä;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 962
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun 
neljäntoista päivän määräajan 
päättymistä;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 963
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun 
neljäntoista päivän määräajan 
päättymistä;

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 964
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella alkanut
ennen 12 artiklassa tarkoitetun 
neljäntoista päivän määräajan 
päättymistä;

a) kumpikin osapuoli on täyttänyt 
palvelusopimuksen kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella
täydellisesti ennen kuin kuluttaja on 
käyttänyt peruuttamisoikeuttaan;

Or.de

Perustelu

Das Erlöschen des Widerrufsrechts bereits mit Beginn der Ausführung der Dienstleistung hat 
sich in der Praxis nicht bewährt. Eine solche Regelung erleichtert unseriöse 
Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit unerlaubter Telefonwerbung und so genannten 
Kostenfallen im Internet. Oftmals geht es um Dauerschuldverhältnisse, beispielsweise 
Abonnements von Klingeltönen. Die Gewerbetreibenden lassen den Verbraucher über die 
Entgeltlichkeit der Leistung im Unklaren und berufen sich dann darauf, der Verbraucher 
habe durch sein Verhalten der zunächst teilweisen Ausführung der Dienstleistung zugestimmt 
und könne daher nicht mehr widerrufen.

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

Tarkistus 965
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun 
neljäntoista päivän määräajan 
päättymistä;

Poistetaan.

Or.el
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Tarkistus 966
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun neljäntoista 
päivän määräajan päättymistä;

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
pysyvällä välineellä ennakolta antamalla 
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun neljäntoista 
päivän määräajan päättymistä; tällaisessa 
tapauksessa suostumuksen on merkittävä 
myös peruuttamisoikeudesta luopumista;

Or.fr

Tarkistus 967
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun neljäntoista
päivän määräajan päättymistä;

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan
pysyvällä välineellä antamalla
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun
kolmenkymmenen päivän määräajan 
päättymistä;

Or.el

Tarkistus 968
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun neljäntoista 

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella ja pysyvällä välineellä 
annetulla suostumuksella alkanut ennen 
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päivän määräajan päättymistä; 12 artiklassa tarkoitetun neljäntoista päivän 
määräajan päättymistä (joko kauppa- tai 
palvelusopimuksen mukaisesti tai 
sekapalvelun osana);

Or.it

Perustelu

Tavaroita ja palveluja yhdistäviä sekasopimuksia koskevaa kysymystä ei ole tarkasteltu 
riittävästi. Esimerkiksi kuluttajalla, joka on ostanut puhelimen ja on alkanut käyttää puhelinta 
ja siihen liittyvää televiestintäpalvelua, pitäisi olla oikeus palauttaa puhelin, mutta olla 
lopettamatta asiaan liittyvää televiestintäpalveluja koskevaa sopimusta.

Tarkistus 969
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyse on sellaisia tavaroita tai palveluja 
koskevasta sopimuksesta, joiden hinta on 
riippuvainen rahoitusmarkkinoilla 
tapahtuvista vaihteluista, joihin 
elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 970
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyse on sellaisia tavaroita tai palveluja 
koskevasta sopimuksesta, joiden hinta on 
riippuvainen rahoitusmarkkinoilla 
tapahtuvista vaihteluista, joihin 
elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa;

Poistetaan

Or.de
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Perustelu

Die Regelung erscheint unpraktikabel.

Tarkistus 971
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyse on sellaisia tavaroita tai palveluja 
koskevasta sopimuksesta, joiden hinta on 
riippuvainen rahoitusmarkkinoilla
tapahtuvista vaihteluista, joihin 
elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa;

b) kyse on sellaisia tavaroita tai palveluja 
koskevasta sopimuksesta, joiden hinta on 
riippuvainen markkinoilla tapahtuvista 
vaihteluista, joihin elinkeinoharjoittaja ei 
voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä 
peruuttamisen määräaikana;

Or.de

Tarkistus 972
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kyse on sellaisten tavaroiden 
toimittamisesta, jotka on valmistettu 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai joita 
on selvästi muunneltu kuluttajan tarpeita 
vastaaviksi tai jotka voivat nopeasti 
pilaantua tai vanhentua;

c) kyse on sellaisten tavaroiden 
toimittamisesta, jotka on valmistettu 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai joita 
on selvästi muunneltu kuluttajan tarpeita 
vastaaviksi tai joiden osalta 
peruuttaminen ei ole mahdollista tavaran, 
tuotteen tai palvelun lajin vuoksi;

Or.de

Tarkistus 973
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kyse on sellaisten tavaroiden 
toimittamisesta, jotka on valmistettu 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai joita 
on selvästi muunneltu kuluttajan tarpeita 
vastaaviksi tai jotka voivat nopeasti 
pilaantua tai vanhentua;

c) kyse on sellaisten tavaroiden 
toimittamisesta, jotka on valmistettu 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai joita 
on selvästi muunneltu kuluttajan tarpeita 
vastaaviksi;

Or.el

Tarkistus 974
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kyse on sellaisten tavaroiden 
toimittamisesta, jotka on valmistettu 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai 
joita on selvästi muunneltu kuluttajan 
tarpeita vastaaviksi tai jotka voivat 
nopeasti pilaantua tai vanhentua;

c) kyse on sopimuksista, joissa kuluttaja 
on kiireellisen tilanteen vuoksi pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa täyttämään 
sopimuksen välittömästi; jos 
elinkeinonharjoittaja tässä yhteydessä 
toimittaa tai myy muita palveluita tai 
tavaroita, jotka eivät ole aivan 
välttämättömiä kuluttajan kiireellisen 
tilanteen kannalta, peruuttamisoikeutta 
sovelletaan näihin muihin palveluihin tai 
tavaroihin;

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.
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Tarkistus 975
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kyse on sellaisten tavaroiden tai 
palveluiden toimittamisesta, jotka voivat 
nopeasti pilaantua tai vanhentua;

Or.el

Tarkistus 976
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kyse on palveluista, jotka on eritelty 
kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden tai 
toiveiden mukaisesti ja joiden valmistelu 
on aiheuttanut ammatinharjoittajalle 
menoja ja tehtyä sijoitusta ei voida 
hyödyntää muualla.

Or.de

Tarkistus 977
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kyse on elintarvikkeiden, juomien tai 
muiden hygieenisessä mielessä arkojen 
tavaroiden toimittamisesta, ja kuluttaja on 
jo avannut niiden pakkauksen tai sinetin 
saatuaan etukäteen tiedon 
peruuttamisoikeuden kumoutumisesta;
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Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 118.

Tarkistus 978
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kyse on sopimuksista, jotka on 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 
laadittava julkisessa virassa olevan 
riippumattomuuteen ja 
puolueettomuuteen velvoitetun henkilön 
avulla, jonka on varmistettava kattavasti, 
että kuluttaja tekee sopimuksen vasta 
huolellisen harkinnan jälkeen ja 
tietoisena sen juridisista seurauksista;

Or.de

Tarkistus 979
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kyse on sellaisten elintarvikkeiden, 
juomien tai muiden hygieenisessä 
mielessä arkojen tavaroiden 
toimittamisesta, joiden pakkauksen tai 
sinetin kuluttaja on jo avannut ja 
sellaisten tuotteiden toimittamisesta, jotka 
voivat aiheuttaa terveysriskin, jos ne 
palautetaan peruuttamisoikeutta 
soveltaen 14 päivän kuluessa;

Or.fr
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Tarkistus 980
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kyse on sellaisten tavaroiden 
toimittamisesta, että niitä ei voida enää 
kuluttajan toimien jälkeen, erityisesti 
muihin aineisiin yhdistämisen tai 
sekoittamisen seurauksena taikka 
terveyden suojelemiseen tai hygieniaan 
liittyvistä syistä pitää kaupan ja että 
elinkeinonharjoittaja ei voi asettaa niitä 
lainkaan uudelleen myyntiin tai voi 
asettaa ne uudelleen myyntiin ainoastaan 
huomattavin hinnanalennuksin; 

Or.de

Perustelu

Jos näitä tuotteita ei jätetä peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, elinkeinonharjoittajat eivät 
juuri voi jatkossa tarjota niitä myyntiin etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjen sopimusten avulla. Tällöin tarjonta supistuisi huomattavasti kuluttajien 
haitaksi tai sitten hinnat nousisivat tuntuvasti.

Tarkistus 981
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) kyse on sopimuksista, joissa kuluttaja 
on kiireellisen tilanteen vuoksi pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa täyttämään 
sopimuksen välittömästi; jos 
elinkeinonharjoittaja tässä yhteydessä 
toimittaa tai myy muita palveluita tai 
tavaroita, jotka eivät ole aivan 
välttämättömiä kuluttajan kiireellisen 
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tilanteen kannalta, peruuttamisoikeutta 
sovelletaan näihin muihin palveluihin tai 
tavaroihin;

Or.de

Tarkistus 982
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. kyse on palveluista, jotka on eritelty 
kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden tai 
toiveiden mukaisesti ja joiden valmistelu 
on aiheuttanut ammatinharjoittajalle 
menoja ja tehtyä sijoitusta ei voida 
hyödyntää muualla;

Or.de

Tarkistus 983
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

c c) kyse on palveluista, jotka on eritelty 
kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden tai 
toiveiden mukaisesti ja joiden valmistelu 
on aiheuttanut ammatinharjoittajalle 
menoja ja tehtyä sijoitusta ei voida 
hyödyntää muualla; 

Or.de

Perustelu

Peruuttamisoikeuden poistaminen ei haittaa näissä yksittäistapauksissa kuluttajia 
olennaisesti, koska niissä on aina käytävä keskustelua kuluttajien yksityiskohtaisista toiveista.
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Tarkistus 984
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kyse on sellaisten elintarvikkeiden, 
juomien tai muiden hygieenisessä 
mielessä arkojen tavaroiden 
toimittamisesta, jotka voivat aiheuttaa 
terveysriskin, jos ne palautetaan 
peruuttamisen määräajan kuluessa;

Or.en

Tarkistus 985
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, 
jonka hinnasta on sovittu 
myyntisopimusta tehtäessä, joka voidaan 
toimittaa vasta 22 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan jälkeen ja jonka 
todellinen arvo on riippuvainen 
markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi 
vaikuttaa;

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 986
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, Poistetaan



PE452.544v01-00 158/233 AM\836858FI.doc

FI

jonka hinnasta on sovittu 
myyntisopimusta tehtäessä, joka voidaan 
toimittaa vasta 22 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan jälkeen ja jonka 
todellinen arvo on riippuvainen 
markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi 
vaikuttaa;

Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 121.

Tarkistus 987
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, 
jonka hinnasta on sovittu 
myyntisopimusta tehtäessä, joka voidaan 
toimittaa vasta 22 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan jälkeen ja jonka 
todellinen arvo on riippuvainen 
markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi 
vaikuttaa;

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 988
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, 
jonka hinnasta on sovittu myyntisopimusta 

d) kyse on sellaisen alkoholijuoman 
toimittamisesta, jonka hinnasta on sovittu 
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tehtäessä, joka voidaan toimittaa vasta 
22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan jälkeen ja jonka todellinen arvo 
on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista 
vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei 
voi vaikuttaa;

myyntisopimusta tehtäessä, joka voidaan 
toimittaa vasta 22 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan jälkeen ja jonka 
todellinen arvo on riippuvainen 
markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi 
vaikuttaa;

Or.en

Perustelu

Pullottamattomien alkoholijuomien toimittaminen ei rajoitu viiniin. Esimerkiksi tislattuja 
alkoholijuomia, joita on kypsytettävä tynnyrissä, voidaan ostaa siten, että ne toimitetaan 
vuosia myöhemmin kypsytettynä tislattuna alkoholijuomana. Siksi on asiaankuuluvaa 
laajentaa säännöksen soveltamisalaa niin, että se kattaa muutkin alkoholijuomat.

Tarkistus 989
George Lyon

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, 
jonka hinnasta on sovittu myyntisopimusta 
tehtäessä, joka voidaan toimittaa vasta 
22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan jälkeen ja jonka todellinen arvo 
on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista 
vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei 
voi vaikuttaa;

d) kyse on sellaisen viinin ja muun 
alkoholijuoman toimittamisesta, jonka 
hinnasta on sovittu myyntisopimusta 
tehtäessä, joka voidaan toimittaa vasta 
22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan jälkeen ja jonka todellinen arvo 
on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista 
vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei 
voi vaikuttaa;

Or.en

Perustelu

Pullottamattomana myytävän viinin lisäksi monia muitakin alkoholijuomia, erityisesti 
tislattuja alkoholijuomia, joita on kypsytettävä tynnyrissä useita vuosia, on jo pitkään myyty 
siten, että ne toimitetaan kuluttajalle tiettynä tulevana ajankohtana usein vuosia myöhemmin.
Siksi on asiaankuuluvaa laajentaa säännöksen soveltamisalaa niin, että se kattaa muutkin 
alkoholijuomat ja ilmentää näin nykyistä tilannetta.
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Tarkistus 990
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, 
jonka hinnasta on sovittu 
myyntisopimusta tehtäessä, joka voidaan 
toimittaa vasta 22 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan jälkeen ja jonka 
todellinen arvo on riippuvainen 
markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi 
vaikuttaa;

d) kyse on sopimuksista, joissa kuluttaja 
on nimenomaisesti pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa käymään 
asunnossaan tekemässä korjaus- tai 
huoltotöitä; jos elinkeinonharjoittaja tässä 
yhteydessä suorittaa muita kuin 
kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä 
palveluja tai toimittaa muita tavaroita 
kuin huolto- tai korjaustöiden 
suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, 
peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin 
muihin palveluihin tai tavaroihin.

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.

Tarkistus 991
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuluttaja on avannut sinetöitynä 
toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai 
tietokoneohjelman;

Poistetaan

Or.de
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Tarkistus 992
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuluttaja on avannut sinetöitynä 
toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai 
tietokoneohjelman;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 993
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuluttaja on avannut sinetöitynä 
toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai 
tietokoneohjelman;

Poistetaan

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.

Tarkistus 994
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuluttaja on avannut sinetöitynä 
toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai 

e) kuluttaja on avannut sinetöitynä 
toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai 
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tietokoneohjelman; tietokoneohjelman, paitsi jos kuluttaja 
tallennetta tai ohjelmaa avatessaan on 
todennut tavaran virheellisyyden 
17 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or.el

Tarkistus 995
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuluttaja on avannut sinetöitynä 
toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai 
tietokoneohjelman;

e) kuluttaja on avannut sinetöitynä 
toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai 
tietokoneohjelman, paitsi jos kuluttajan 
saama tuote on erilainen kuin tilattu 
tuote;

Or.en

Tarkistus 996
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai 
aikakausjulkaisuja koskevasta 
sopimuksesta;

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 997
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai 
aikakausjulkaisuja koskevasta 
sopimuksesta;

Poistetaan

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.

Tarkistus 998
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai 
aikakausjulkaisuja koskevasta 
sopimuksesta;

f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai 
aikakausjulkaisuja koskevasta 
sopimuksesta paitsi jos sopimus on tehty 
puhelimitse;

Or.en

Tarkistus 999
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai 
aikakausjulkaisuja koskevasta 
sopimuksesta;

f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai 
aikakausjulkaisuja koskevasta 
sopimuksesta, lukuun ottamatta 
tilaussopimuksia;
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Or.de

Perustelu

Tilaussopimuksia markkinoidaan eräissä jäsenvaltioissa usein puhelimitse. 
Peruuttamisoikeus olisi säilytettävä, jotta tätä puhelinmyyntiä voidaan torjua.

Tarkistus 1000
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai 
aikakausjulkaisuja koskevasta 
sopimuksesta;

f) kyse on sanoma- tai aikakauslehtiä tai 
aikakausjulkaisuja koskevasta 
sopimuksesta lukuun ottamatta 
tilaussopimuksia;

Or.en

Perustelu

Kuluttajalla pitäisi olla oikeus peruuttaa tilaussopimus. Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 1001
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) sopimus koskee vedonlyönti- ja 
arvontapalveluita;

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 1002
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) sopimus koskee vedonlyönti- ja 
arvontapalveluita;

Poistetaan

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.

Tarkistus 1003
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) sopimus koskee vedonlyönti- ja 
arvontapalveluita;

g) sopimus koskee vedonlyönti- ja 
arvontapalveluita, paitsi jos sopimus on 
tehty puhelimitse;

Or.en

Tarkistus 1004
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) sopimus koskee vedonlyönti- ja 
arvontapalveluita;

g) sopimus koskee vedonlyönti- ja 
arvontapalveluita, paitsi jos sopimus on 
tehty puhelimitse;

Or.en
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Tarkistus 1005
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) sopimus koskee vedonlyönti- ja 
arvontapalveluita;

g) sopimus koskee vedonlyönti- ja 
arvontapalveluita, paitsi jos sopimus on 
tehty puhelimitse;

Or.de

Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa arvontapalveluita markkinoidaan usein puhelimitse. Tämän 
käytännön tehokas torjuminen edellyttää peruuttamisoikeuden säilyttämistä kun sopimus on 
tehty puhelimitse.

Tarkistus 1006
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) sopimus koskee vedonlyönti- ja 
arvontapalveluita;

g) sopimus koskee rahapelitoimintaa;

Or.en

Perustelu

Direktiivin teksti on palveludirektiivin tekstin mukainen. Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 1007
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) kyse on huutokaupassa tehdyistä 
sopimuksista.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1008
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kyse on huutokaupassa tehdyistä 
sopimuksista.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Huutokauppojen ja sähköisten huutokauppojen jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle olisi 
ristiriidassa eräiden jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa. Kuluttajat käyttävät yhä 
enemmän sähköisiä huutokauppoja ja niitä voidaan käyttää kuluttajien oikeuksien 
kiertämiseen.

Tarkistus 1009
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kyse on huutokaupassa tehdyistä 
sopimuksista.

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 1010
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kyse on huutokaupassa tehdyistä 
sopimuksista.

Poistetaan

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.

Tarkistus 1011
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kyse on huutokaupassa tehdyistä 
sopimuksista.

h) kyse on julkisessa huutokaupassa 
tehdyistä sopimuksista.

Or.el

Tarkistus 1012
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kyse on huutokaupassa tehdyistä 
sopimuksista.

h) kyse on julkisessa huutokaupassa 
tehdyistä sopimuksista.
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Or.fr

Perustelu

Peruuttamisoikeutta ei pidä soveltaa julkisiin huutokauppoihin. Sitä vastoin yksityisissä 
huutokaupoissa, jotka järjestetään internetissä ammattimaisten myyjien ja kuluttajien välillä, 
peruuttamisoikeutta pitää soveltaa kuluttajien suojelemiseksi yleisiltä väärinkäytöksiltä.

Tarkistus 1013
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin, jos kyseessä on

2. Lisäksi peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin, jos

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.

Tarkistus 1014
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin, jos kyseessä on

2. Lisäksi peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jos 
kyseessä on

Or.de
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Tarkistus 1015
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimus, jossa kuluttaja on kiireellisen 
tilanteen vuoksi pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa täyttämään 
sopimuksen välittömästi; jos 
elinkeinonharjoittaja tässä yhteydessä 
toimittaa tai myy muita palveluita tai 
tavaroita, jotka eivät ole aivan 
välttämättömiä kuluttajan kiireellisen 
tilanteen kannalta, peruuttamisoikeutta 
sovelletaan näihin muihin palveluihin tai 
tavaroihin;

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1016
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimus, jossa kuluttaja on kiireellisen 
tilanteen vuoksi pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa täyttämään 
sopimuksen välittömästi; jos
elinkeinonharjoittaja tässä yhteydessä 
toimittaa tai myy muita palveluita tai 
tavaroita, jotka eivät ole aivan 
välttämättömiä kuluttajan kiireellisen 
tilanteen kannalta, peruuttamisoikeutta 
sovelletaan näihin muihin palveluihin tai 
tavaroihin;

b) kyse on sellaisia tavaroita tai palveluja 
koskevasta sopimuksesta, joiden hinta on 
riippuvainen rahoitusmarkkinoilla 
tapahtuvista vaihteluista, joihin
elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa;

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
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poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.

Tarkistus 1017
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimus, jota varten kuluttaja on 
etäviestimen kautta nimenomaisesti 
pyytänyt elinkeinonharjoittajaa 
vierailemaan kotonaan korjaus- tai 
huoltotöiden tekemiseksi kuluttajan 
kiinteistössä; jos elinkeinonharjoittaja 
tässä yhteydessä suorittaa muita kuin 
kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä 
palveluja tai toimittaa muita tavaroita 
kuin huolto- tai korjaustöiden 
suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, 
peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin 
muihin palveluihin tai tavaroihin.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1018
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimus, jota varten kuluttaja on 
etäviestimen kautta nimenomaisesti 
pyytänyt elinkeinonharjoittajaa 
vierailemaan kotonaan korjaus- tai 
huoltotöiden tekemiseksi kuluttajan 
kiinteistössä; jos elinkeinonharjoittaja 
tässä yhteydessä suorittaa muita kuin 
kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä 

c) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, 
jonka hinnasta on sovittu sopimusta 
tehtäessä, joka voidaan toimittaa vasta 22 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan jälkeen ja jonka todellinen 
arvo on riippuvainen markkinoilla 
tapahtuvista vaihteluista, joihin
elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa;
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palveluja tai toimittaa muita tavaroita 
kuin huolto- tai korjaustöiden 
suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, 
peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin 
muihin palveluihin tai tavaroihin.

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.

Tarkistus 1019
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimus, jota varten kuluttaja on 
etäviestimen kautta nimenomaisesti 
pyytänyt elinkeinonharjoittajaa 
vierailemaan kotonaan korjaus- tai 
huoltotöiden tekemiseksi kuluttajan 
kiinteistössä; jos elinkeinonharjoittaja 
tässä yhteydessä suorittaa muita kuin 
kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä
palveluja tai toimittaa muita tavaroita 
kuin huolto- tai korjaustöiden 
suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, 
peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin 
muihin palveluihin tai tavaroihin.

c) kuluttajan 2 artiklan 8 kohdan a 
alakohdan i alakohdan mukaisessa 
tilanteessa käynnistämä 
sopimusneuvotteluja koskeva aloite; 
kuluttaja on tehnyt sopimusneuvotteluja 
koskevan aloitteen, jos hän on ennen 
sopimusneuvottelujen käynnistymistä 
omasta vapaasta tahdostaan ja ilman 
epäasianmukaista vaikutusta 
nimenomaisesti pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa tulemaan 
työpaikalleen tai asuntoonsa käymään 
neuvotteluja konkreettisten palvelujen 
suorittamisesta. Jos elinkeinonharjoittaja 
tässä yhteydessä toimittaa tavaroita tai
suorittaa muita palveluja, 
peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin 
muihin palveluihin. 

Or.de
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Tarkistus 1020
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kuluttaja on avannut sinetöitynä 
toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai 
tietokoneohjelman;

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.

Tarkistus 1021
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) kyse on sanoma- tai aikakauslehtien 
tai aikakausjulkaisujen toimittamisesta, 
paitsi jos kuluttaja on tehnyt sopimuksen 
puhelimitse;

Or.de

Perustelu

Peruuttamisoikeuden poisjättämistä koskeva rajoitus lehtitilaisten ja arvontapalvelujen 
yhteydessä perustuu luvattomasta puhelinmainonnasta saatuihin kokemuksiin. Tästä syystä 
Saksassa lievennettiin vasta elokuussa 2009 peruuttamisoikeuden poistamista lailla, jolla 
pyritään torjumaan luvatonta puhelinmainontaa ja vahvistamaan siten kuluttajan asemaa. 
Direktiivissä ei pitäisi jäädä jälkeen tästä jo käyttöön otetusta suojastandardista.
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Tarkistus 1022
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) kyse on vedonlyönti- ja 
arvontapalvelujen suorittamisesta, paitsi 
jos kuluttaja on tehnyt sopimuksen 
puhelimitse;

Or.de

Perustelu

Peruuttamisoikeuden poisjättämistä koskeva rajoitus lehtitilaisten ja arvontapalvelujen 
yhteydessä perustuu luvattomasta puhelinmainonnasta saatuihin kokemuksiin. Tästä syystä 
Saksassa lievennettiin vasta elokuussa 2009 peruuttamisoikeuden poistamista lailla, jolla 
pyritään torjumaan luvatonta puhelinmainontaa ja vahvistamaan siten kuluttajan asemaa. 
Direktiivissä ei pitäisi jäädä jälkeen tästä jo käyttöön otetusta suojastandardista.

Tarkistus 1023
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) kyse on huutokaupassa tehdyistä 
sopimuksista.

Or.de

Perustelu

Etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
poisjättösyiden yhdistäminen ei vaikuta asianmukaiselta. Se johtaisi siihen, että kun 
asiasisältö näyttäisi puoltavan peruuttamisoikeuden kumoamista etäsopimusten yhteydessä, 
se poistaisi epätarkoituksenmukaisesti peruuttamisoikeuden myös muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä.
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Tarkistus 1024
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten osalta sopimuksesta, 
joka on jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti laadittava julkisessa virassa 
olevan riippumattomuuteen ja 
puolueettomuuteen velvoitetun henkilön 
avulla, jonka on varmistettava kattavasti, 
että kuluttaja tekee sopimuksen vasta 
huolellisen harkinnan jälkeen ja 
tietoisena sen juridisista seurauksista.

Or.de

Tarkistus 1025
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kyse on palveluista, jotka on eritelty 
kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden tai 
toiveiden mukaisesti ja joiden valmistelu 
on aiheuttanut ammatinharjoittajalle 
menoja ja tehtyä sijoitusta ei voida 
hyödyntää muualla.

Or.de

Tarkistus 1026
Werner Langen, Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Osapuolet voivat sopia, että 1 ja 2 
kohdan säännöksiä ei sovelleta.

3. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin eikä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin, jos kyseessä on
a) sopimus, joka koskee kotitalouden 
päivittäiseen kulutukseen tarkoitettuja 
elintarvikkeita, juomia tai muita tavaroita, 
jotka kuluttaja on valinnut etukäteen 
etäviestimen kautta ja jotka 
elinkeinonharjoittaja, joka tavanomaisesti 
myy kyseisiä tuotteita omissa 
toimitiloissaan, toimittaa fyysisesti 
kuluttajalle tämän kotiin, asuinpaikkaan 
tai työpaikalle;
b) sellaisten tavaroiden toimittaminen, 
joita ei niiden luonteen vuoksi voida 
myydä uudelleen muun muassa 
hygieniaan tai terveyteen liittyvistä syistä, 
jotka on toimitettu sinetöidyissä ja 
läpinäkyvissä pakkauksissa ja joiden 
pakkauksen tai sinetin kuluttaja on jo 
avannut saatuaan etukäteen ilmoituksen, 
että tavaran palauttamisoikeus ei ole enää 
voimassa, jos sinetti on murrettu;

Or.de

Perustelu

Tässä on kyse tavaroista, joita ei voi myydä uudelleen, kuten lääkkeistä, korvarenkaista, 
patjoista, alusvaatteista, kosmetiikasta ja henkilökohtaisen hygienian tuotteista. On 
epäkäytännöllistä olettaa, että elinkeinonharjoittaja suostuu ottamaan tällaiset tavarat 
takaisin etenkin, jos niitä on tarjottu läpinäkyvissä pakkauksissa.

Tarkistus 1027
Werner Langen, Kurt Lechner

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

3 a. Osapuolet voivat sopia, että 1, 2 ja 
3 kohdan säännöksiä ei sovelleta.

Or.de

Perustelu

Edellä ehdotetut muutokset saavat johdonmukaisuussyistä aikaan sen, että alun perin osana 
19 artiklaa oleva teksti otetaan omaksi kohdakseen.

Tarkistus 1028
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot eivät saa antaa tai 
säilyttää säännöksiä, jotka ovat tässä 
artiklassa säädettyjä säännöksiä 
tiukempia, edes siinä tapauksessa, että ne 
johtaisivat korkeampaan tai vähäiseen 
kuluttajansuojaan.

Or.de

Tarkistus 1029
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla

Jäsenvaltioita koskevat ehdot ja 
poikkeukset
1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
kaikenlaisten tavaroiden ja palveluiden 
etämyynti ja muualla kuin 
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elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tapahtuva myynti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 
a) perussopimuksissa tarkoitettuja valtion 
monopoleja;
b) tiettyjen tavaroiden ja palveluiden 
myyntiä koskevia lisenssejä;
c) alaikäisten henkilöiden suojelemiseksi 
asetettuja myyntirajoituksia;
d) teleostoslähetyksiä koskevia 
rajoituksia.
2. Poiketen siitä, mitä edellä 1 kohdassa 
on säädetty, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
etämyyntiä ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tapahtuvaa myyntiä, jossa kaupan 
kohteena on
a) aseita ja ammuksia;

b) tupakkatuotteita;

c) myrkyllisiä tuotteita, pois lukien 
puhdistusaineet.
3. Jäsenvaltiot voivat pannessaan tämän 
direktiivin täytäntöön omalla alueellaan 
ottaa käyttöön tai pitää voimassa 
reseptilääkkeiden etämyyntiä tai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tapahtuvaa myyntiä koskevia rajoituksia.
Jäsenvaltio, joka pitää tarpeellisena pitää 
voimassa kansallisia säännöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 36 artiklan mukaisesti, voi 
väliaikaisesti keskeyttää tiettyjen 
tuotteiden etämyynnin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tapahtuvan myynnin mainitun 
sopimuksen 114 artiklan 4–9 kohdassa 
tarkoitetun suojalausekkeen nojalla.

Or.it

Perustelu

Direktiivin 97/7/EY 14 artiklan 2 kohdan ja johdanto-osan 24 kappaleen soveltamiseksi.
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Tarkistus 1030
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
tai muita kiinteää omaisuutta koskevia 
oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään 
omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun 
ottamatta;

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
tai hankkimista tai esineoikeuden alan 
oikeuksien syntymistä tai siirtoa tai 
kiinteän omaisuuden myynnin tai 
esineoikeuden alan oikeuksien syntymisen 
tai siirron yhteydessä tehtyjä sopimuksia 
tai liittyvät niihin. Tämä kattaa erityisesti 
sopimukset, jotka liittyvät tällaisiin 
oikeustoimiin, kuten sellaisen kiinteän 
omaisuuden myynti, jolle on tarkoitus 
rakentaa, sekä osamaksukauppa. Tätä 
direktiiviä sovelletaan kuitenkin 
sopimuksiin, jotka koskevat pelkästään 
kiinteän omaisuuden vuokraamista tai 
pelkästään kiinteään omaisuuteen liittyviä 
urakoita;

Or.en

Perustelu

Vastakohtana sopimuksille, jotka koskevat pelkästään kiinteän omaisuuden vuokraamista tai 
pelkästään kiinteään omaisuuteen liittyviä urakoita, kuten asunnon tai rakennuksen 
vuokraamista tai talossa tehtäviä korjaustöitä, joiden pitäisi kuulua direktiivin 
soveltamisalaan, sopimukset, jotka liittyvät elimellisesti kiinteän omaisuuden hankkimiseen, 
kuten vielä rakentamattoman tontin myyminen tai osamaksukauppa, olisi jätettävä sen 
ulkopuolelle.

Tarkistus 1031
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
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tai muita kiinteää omaisuutta koskevia 
oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään 
omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun 
ottamatta;

tai hankintaa tai kiinteää omaisuutta 
koskevien esineoikeuksien muodostamista 
tai siirtämistä taikka kytkeytyvät kiinteän 
omaisuuden myyntiin tai kiinteää 
omaisuutta koskevien esineoikeuksien 
muodostamiseen tai siirtämiseen. Tämä 
käsittää erityisesti tällaisiin 
oikeustapahtumiin kytkeytyvät 
sopimukset, kuten rakennuttajaostot tai 
ostovuokrauksen. Tämä ei kuitenkaan 
rajoita direktiivin soveltamista 
sopimuksiin, joissa on kyse pelkästään 
kiinteän omaisuuden vuokraamisesta tai 
kiinteää omaisuutta koskevista urakoista;

Or.de

Perustelu

Täsmentävä tarkistus. Erotuksena pelkkiin vuokrasopimuksiin tai kiinteää omaisuutta 
koskeviin urakoihin (kuten asunnon tai talon vuokra tai talon remontoiminen), joiden olisi 
kuuluttava direktiivin soveltamisalaan, on poikkeus myönnettävä sopimuksille, jotka kuuluvat 
kiinteästi kiinteän omaisuuden alaan, kuten rakennuttajaostoja tai ostovuokrausta koskeville 
sopimuksille.

Tarkistus 1032
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
tai muita kiinteää omaisuutta koskevia 
oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään 
omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun 
ottamatta;

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
tai hankintaa tai kiinteää omaisuutta 
koskevien oikeuksien muodostamista tai 
siirtämistä taikka kytkeytyvät kiinteän 
omaisuuden myyntiin tai kiinteää 
omaisuutta koskevien oikeuksien 
muodostamiseen tai siirtämiseen. Tämä 
käsittää erityisesti tällaisiin 
oikeustapahtumiin kytkeytyvät 
sopimukset, kuten rakennuttajaostot tai 
ostovuokrauksen. Tämä ei kuitenkaan 
rajoita direktiivin soveltamista 
sopimuksiin, joissa on kyse pelkästään 
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kiinteän omaisuuden vuokraamisesta tai 
kiinteää omaisuutta koskevista urakoista;

Or.de

Perustelu

Täsmennys. Erotuksena pelkkiin vuokrasopimuksiin tai kiinteää omaisuutta koskeviin 
urakoihin (kuten asunnon tai talon vuokra tai talon remontoiminen), joiden olisi kuuluttava 
direktiivin soveltamisalaan, on poikkeus myönnettävä sopimuksille, jotka kuuluvat kiinteästi 
kiinteän omaisuuden alaan, kuten rakennuttajaostoja tai ostovuokrausta koskeville 
sopimuksille.

Tarkistus 1033
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
tai muita kiinteää omaisuutta koskevia 
oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään 
omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun 
ottamatta;

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
tai vuokrausta tai muita kiinteää 
omaisuutta koskevia oikeuksia, kiinteään 
omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun 
ottamatta;

Or.en

Tarkistus 1034
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
tai muita kiinteää omaisuutta koskevia 
oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään 
omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun 
ottamatta;

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
tai hankintaa tai kiinteää omaisuutta 
koskevien oikeuksien muodostamista tai 
siirtämistä taikka kytkeytyvät kiinteän 
omaisuuden myyntiin tai kiinteää 
omaisuutta koskevien oikeuksien 
muodostamiseen tai siirtämiseen. Tämä 
käsittää erityisesti tällaisiin
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oikeustapahtumiin kytkeytyvät 
sopimukset, kuten rakennuttajaostoja tai 
ostovuokrausta koskevat sopimukset.
Tämä ei kuitenkaan rajoita direktiivin 
soveltamista sopimuksiin, joissa on kyse 
pelkästään kiinteän omaisuuden 
vuokraamisesta tai kiinteää omaisuutta 
koskevista urakoista;

Or.de

Tarkistus 1035
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
tai muita kiinteää omaisuutta koskevia 
oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään
omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun 
ottamatta;

a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä 
tai hankkimista tai esineoikeuden alan 
oikeuksien syntymistä tai siirtoa tai 
kiinteän omaisuuden myynnin tai 
esineoikeuden alan oikeuksien syntymisen 
tai siirron yhteydessä tehtyjä sopimuksia 
tai liittyvät niihin. Tämä kattaa erityisesti 
sopimukset, jotka liittyvät tällaisiin 
oikeustoimiin, kuten sellaisen kiinteän 
omaisuuden myynti, jolle on tarkoitus 
rakentaa, sekä osamaksukauppa. Tätä 
direktiiviä sovelletaan kuitenkin 
sopimuksiin, jotka koskevat pelkästään 
kiinteän omaisuuden vuokraamista tai 
pelkästään kiinteään omaisuuteen liittyviä 
urakoita;

Or.en

Perustelu

Vastakohtana sopimuksille, jotka koskevat pelkästään kiinteän omaisuuden vuokraamista tai 
pelkästään kiinteään omaisuuteen liittyviä urakoita, kuten asunnon tai rakennuksen 
vuokraamista tai talossa tehtäviä korjaustöitä, joiden pitäisi kuulua direktiivin 
soveltamisalaan, sopimukset, jotka liittyvät elimellisesti kiinteän omaisuuden hankkimiseen, 
kuten vielä rakentamattoman tontin myyminen tai osamaksukauppa, olisi jätettävä sen 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 1036
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tehdään teletoiminnan harjoittajien 
kanssa maksullisten yleisöpuhelimien 
kautta ja niiden käyttöä varten;

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 1037
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) koskevat elinkeinonharjoittajan 
suorittamaa elintarvikkeiden tai juomien 
toimittamista säännöllisillä ja toistuvilla 
jakelukierroksilla toimipaikkansa 
lähialueella.

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 1038
Othmar Karas

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tehdään direktiivin 98/5/EY 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
asianajajan kanssa.

Or.de
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Perustelu

On olemassa tilanteita, joissa asiakas tekee suullisen sopimuksen asianajajan kanssa ja 
toivoo tämän edustavan itseään heti eli jo ennen kirjallisen valtakirjan allekirjoittamista. 
Jatkossa asianajaja saattaisi empiä tähän suostumista ennen neljäntoista päivän mittaisen 
peruuttamisen määräajan umpeutumista tai allekirjoitetun valtakirjan saamista asiakkaalta. 
Tämä taas estäisi asiakkaan oikeuksien toteutumisen tai viivyttäisi sitä.

Tarkistus 1039
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

d a) koskevat kuljetuspalvelujen 
tarjoamista.

Or.en

Perustelu

Provisions on consumer information and withdrawal right must not apply to distance and off-
premises contracts for the provision of transport services. Most rules in the proposal for a 
Directive are not applicable to transport services, notably to local passenger transport 
services for which tickets are purchased at the point of use. As regards taxi services, 
consumer protection should be ensured at local level and it would not be appropriate to 
introduce different treatment between off-premises contracts (taxis hailed on the street) and 
distance contracts (taxis booked online) in the Directive. As regards bus/coach services, they 
are already covered by the Directive on package travel 90/314/EEC and the upcoming 
Regulation on passenger rights. For the same reasons, transport services have been excluded 
from the scope of the Directive on services in the internal market 2006/123EC. 

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

Tarkistus 1040
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) koskevat rahoituspalveluja;

Or.de

Tarkistus 1041
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

d a) koskevat kuljetuspalvelujen 
tarjoamista.

Or.en

Tarkistus 1042
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutuksia; Poistetaan

Or.de

Tarkistus 1043
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutuksia; Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 1044
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

c a) samassa yhteydessä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyä 
sopimusta tai tehtyjä sopimuksia, joiden 
arvo tai yhteisarvo on alle 100 euroa.

Or.en

Tarkistus 1045
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei 
sovelleta majoitus-, kuljetus-, 
autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-
ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin 
etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että 
palvelut suoritetaan määrättynä 
ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Poistetaan

Or.de

(ks. 19 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 1046
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei 
sovelleta majoitus-, kuljetus-, 
autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-

Poistetaan.
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ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin 
etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että 
palvelut suoritetaan määrättynä 
ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Or.en

Perustelu

Majoitus-, kuljetus-, autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-ajanpalvelujen tarjoamista 
koskevia etäsopimuksia tehdään yhä useammin internetissä ja monissa tapauksissa 
liikkeenharjoittajat eivät kärsi minkäänlaista vahinkoa peruuttamistapauksissa.

Tarkistus 1047
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei 
sovelleta majoitus-, kuljetus-, 
autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-
ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin 
etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että 
palvelut suoritetaan määrättynä 
ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1048
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei 
sovelleta majoitus-, kuljetus-, 
autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-
ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin 
etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että 
palvelut suoritetaan määrättynä 

Poistetaan.
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ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Or.en

Perustelu

Nykyisin tiedonantovaatimuksia ja peruuttamisoikeutta ei sovelleta majoitus-, kuljetus-, 
autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin etäsopimuksiin.
Nähdäksemme tämä poikkeus on perusteltu, koska tällaisten palveluiden myynti internetissä 
on yhä suositumpaa ja koska on epätodennäköistä, että liikkeenharjoittajat kärsisivät 
minkäänlaista vahinkoa sopimusten peruuttamistapauksissa (esimerkiksi pitkäkestoiset 
varaukset).

Tarkistus 1049
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei 
sovelleta majoitus-, kuljetus-, 
autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-
ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin 
etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että 
palvelut suoritetaan määrättynä 
ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1050
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta 8–19 artiklaa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin tiettyyn määrään 
saakka. Määrä saa olla enintään 
60 euroa.
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Or.en

Perustelu

Direktiivin 85/577/ETY perusteella jäsenvaltiot voivat nykyisin jättää kansallisen 
lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset, joiden kokonaismaksut eivät ylitä 60 euroa, sillä elinkeinonharjoittajille 
säädöksen noudattamisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuvat lisäkustannukset eivät ole 
perusteltuja vähäarvoisissa ostoissa. Komission mukaan enemmistö jäsenvaltioista on 
päättänyt soveltaa rahamääräistä rajoitusta.

Tarkistus 1051
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta tätä lukua samassa 
yhteydessä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyyn sopimukseen, jonka arvo on alle 
100 euroa.

Or.en

Tarkistus 1052
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltiot saavat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään tässä artiklassa 
vahvistettuja tiukempia säännöksiä 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi.

Or.fr
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että tämän direktiivin 20 artiklassa kyse on 
vähimmäistason yhdenmukaistamisesta.

Tarkistus 1053
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla

Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei 
sovelleta majoitus-, kuljetus-, 
autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-
ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin 
etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että 
palvelut suoritetaan määrättynä 
ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa, 
joka on myöhemmin kuin 60 päivää 
sopimusten tekemisen jälkeen.

Or.en

Tarkistus 1054
Damien Abad, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
20 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Jos jäsenvaltio havaitsee, että 
markkinakäytäntöjen kehityksen 
seurauksena on ilmennyt kuluttajalle 
vahingolliseksi katsottava riski, se voi 
ryhtyä tarvittaviin kansallisiin toimiin 
tilanteen korjaamiseksi. Sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille sekä perusteltava 
päätöksensä.
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Komissio harkitsee […] artiklassa 
tarkoitetussa kertomuksessa tämän 
direktiivin soveltamisesta erityisesti, 
olisiko direktiiviä muutettava, jotta 
voidaan ottaa käyttöön uusiin 
markkinakäytäntöihin, joiden perusteella 
on otettu käyttöön kansallisia toimia, 
tarvittavia asianmukaisia unionin tason 
järjestelyitä.

Or.fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon 2 ja 3 luvun mukainen mahdollisimman suuri yhdenmukaistaminen, on 
lisättävä suojalauseke, jonka perusteella jäsenvaltiot voivat mahdollisesti ryhtyä kiireellisiin 
toimiin uusiin markkinakäytäntöihin reagoimiseksi. Nämä toimet olisi ilmoitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille, jotta varmistetaan, etteivät ne muodosta estettä sisämarkkinoille.

Tarkistus 1055
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla

Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, 
jäsenvaltiot voivat säätää tai pitää 
voimassa 21–29 a artiklan suhteen 
perussopimusten kanssa sopusoinnussa 
olevia tiukempia säännöksiä tämän 
direktiivin soveltamisalalla 
varmistaakseen kuluttajan suojan 
korkeamman tason.

Or.en

Tarkistus 1056
Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
20 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

20 a artikla

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön 1–20 artiklassa 
vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei 
myöskään tiukempia tai sallivampia 
säännöksiä niin, että kuluttajan suojan 
taso on direktiivistä poikkeava.

Or.en

Tarkistus 1057
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
IV luku– Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muut myyntisopimuksiin liittyvät 
kuluttajan oikeudet

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 1058
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Soveltamisala Poistetaan
1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myyntisopimuksiin. Jos sopimus on 
sekasopimus, joka koskee sekä tavaroita 
että palveluja, tätä lukua sovelletaan vain 
tavaroihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 5 kohdan 
säännösten soveltamista.
2. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
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myös sopimuksiin, jotka koskevat 
valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden 
toimittamista.
3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on 
asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.
4. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta tätä lukua käytettyjen 
tavaroiden myyntiin julkisessa 
huutokaupassa.

Or.de

Tarkistus 1059
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myyntisopimuksiin. Jos sopimus on 
sekasopimus, joka koskee sekä tavaroita 
että palveluja, tätä lukua sovelletaan vain 
tavaroihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 5 kohdan 
säännösten soveltamista.

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myyntisopimuksiin.

Or.en

Tarkistus 1060
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myyntisopimuksiin. Jos sopimus on 
sekasopimus, joka koskee sekä tavaroita 
että palveluja, tätä lukua sovelletaan vain 

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myyntisopimuksiin.
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tavaroihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 5 kohdan 
säännösten soveltamista.

Or.fr

Tarkistus 1061
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myyntisopimuksiin. Jos sopimus on
sekasopimus, joka koskee sekä tavaroita 
että palveluja, tätä lukua sovelletaan vain 
tavaroihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 5 kohdan 
säännösten soveltamista.

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myyntisopimuksiin.

Jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovelletaan myös 
sekasopimuksiin, jotka koskevat sekä 
tavaroita että palveluja.

1 a. Jäljempänä 23 a ja 23 b artiklaa 
sovelletaan myös palvelusopimuksiin ja 
sekasopimuksiin, jotka koskevat sekä 
tavaroita että palveluja.

Or.fr

Perustelu

Lisätään sekasopimuksia koskevat säännökset. Jos sopimus on sekasopimus, joka koskee sekä 
tavaroita että palveluja, kuluttajan olisi voitava purkaa koko sopimus, jos hän ei voi hyötyä 
merkittävässä määrin palvelusta ilman siihen liittyvää tavaraa. Tarkistus on myös 
yhdenmukainen uusien 23 a ja 23 b artiklojen kanssa.

Tarkistus 1062
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 23 artiklaa (uusi) sovelletaan 
sekä tavaroita että palveluita koskeviin 
palvelusopimuksiin ja sekasopimuksiin.

Or.en

Perustelu

Sopimusten kestoa koskevaa uutta säännöstä (uusi 23 b artikla) pitäisi soveltaa sekä myynti-
että palvelusopimuksiin. 

Tarkistus 1063
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
20 a artikla (uusi) (IV luvun otsikon "Muut myyntisopimuksiin liittyvät kuluttajan 
oikeudet" jälkeen)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Jollei tässä luvussa toisin säädetä, 
jäsenvaltiot saavat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään tässä luvussa 
vahvistettuja tiukempia säännöksiä 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi.

Or.fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa täsmennetään tämän direktiivin luvun V osalta, että vähimmäistason 
yhdenmukaistamista sovelletaan, jollei toisin säädetä.

Tarkistus 1064
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot saavat, siinä määrin kun 
se on tarpeen kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi, pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään tässä luvussa 
vahvistetuista poikkeavia säännöksiä.

Or.fr

Perustelu

Lukua IV on yhdenmukaistettava vähimmäismääräisesti, jotta kuluttajansuojan 
vähimmäistasoa voidaan nostaa EU:ssa siten, että niille jäsenvaltioille, joiden suojelun taso 
on korkeampi, annetaan samalla mahdollisuus säilyttää suojelun taso ennallaan.

Tarkistus 1065
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myös sopimuksiin, jotka koskevat 
valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden 
toimittamista.

Poistetaan

Or.de

Perustelu

Ehdotuksen 21 artiklan 2 kohtaan tehty tarkistus liittyy 2 artiklan 3 kohdan toista virkettä 
koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 1066
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myös sopimuksiin, jotka koskevat 
valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden 
toimittamista.

2. Tässä direktiivissä tarkoitettuina 
myyntisopimuksina pidetään myös 
sopimuksia, jotka koskevat valmistettavien 
tai tuotettavien tavaroiden toimittamista.

Or.fr

Perustelu

Tekninen tarkistus.

Tarkistus 1067
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myös sopimuksiin, jotka koskevat 
valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden 
toimittamista.

2. Tässä direktiivissä tarkoitettuina 
myyntisopimuksina pidetään myös 
sopimuksia, jotka koskevat valmistettavien 
tai tuotettavien tavaroiden toimittamista.

Or.fr

Tarkistus 1068
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
sähköön, lukuun ottamatta 22 ja 
23 artiklaa.

Or.en
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Perustelu

Sähkön ominaispiirteiden vuoksi ei ole mielekästä sisällyttää sitä IV lukuun, koska sähköä ei 
voi korvata tai korjata. Se on kuitenkin sisällytetty muihin kappaleisiin.

Tarkistus 1069
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän luvun säännösten 
soveltaminen ei vaikuta oikeuksiin, joihin 
vahinkoa kärsinyt voi vedota kansallisen 
lainsäädännön rakennuttajia koskevan 
erityisen korvausvastuujärjestelmän 
perusteella.

Or.fr

Perustelu

Tarkistus on tarpeellinen rakennusalan erityispiirteiden vuoksi. On syytä estää se, että tämän 
luvun säännökset voisivat vaikuttaa kielteisesti tai kumota oikeudet, joihin vahinkoa kärsinyt 
voi vedota kansallisen lainsäädännön rakennuttajia koskevan erityisen 
korvausvastuujärjestelmän perusteella.

Tarkistus 1070
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän luvun säännösten 
soveltaminen ei vaikuta oikeuksiin, joihin 
vahinkoa kärsinyt voi vedota kansallisen 
lainsäädännön rakennuttajia koskevan 
erityisen korvausvastuujärjestelmän 
perusteella.

Or.fr
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Perustelu

Rakennusala on luonteeltaan herkkä ja erityislaatuinen, joten tietyissä jäsenvaltioissa 
säädetty rakennuttajan korvausvastuu on jätettävä ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Tarkistus 1071
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on 
asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan

Or.de

Tarkistus 1072
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on 
asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Varaosien jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle ei ole perusteltavissa. Kun 
elinkeinonharjoittaja korjaa tavaran käyttämällä varaosia, tavarasta pitäisi tulla 
käyttökelpoinen. Jos varaosat itsessään ovat viallisia, kuluttajalla pitäisi tietysti olla oikeus 
takuuseen.
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Tarkistus 1073
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on 
asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan

Or.de

Perustelu

Direktiivissä olisi oltava myös säännöksiä puutteellisista jälkitoimituksista. Seuraava 
vaikuttaa asianmukaiselta: Kun on kyse korvaavasta toimituksesta, takuu- ja olettamusaika 
käynnistyvät uudestaan korvaavan tavaran toimittamisesta. Korjauksen osalta takuuaikaa 
pidennetään asianmukaisesti. Korjauksessa käytettäviin varaosiin olisi sovellettava 
takuuvastuuta, joka on voimassa ostetun tavaran takuuajan tai vähintään kuusi kuukautta 
korjauksen päättymisestä lähtien.

Tarkistus 1074
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on 
asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or.el

Tarkistus 1075
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on 
asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta

a) sähköön;
b)veteen ja kaasuun, jos niitä ei pidetä 
kaupan tiettynä tilavuutena tai 
määrättynä määränä.

Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 130.

Tarkistus 1076
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on 
asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta:

a) sähköön;
b) veteen ja kaasuun, jos niitä ei pidetä 
kaupan tiettynä tilavuutena tai 
määrättynä määränä;
c) varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on 
asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.

Or.en
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Tarkistus 1077
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta
varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on 
asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.

3. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myös varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja 
on asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.

Or.pl

Perustelu

Varaosien olisi kuuluttava direktiivin soveltamisalan piiriin, jotta ehkäistään huonolaatuisten 
varaosien käyttö.

Tarkistus 1078
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta tätä lukua käytettyjen 
tavaroiden myyntiin julkisessa 
huutokaupassa.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Ei ole mitään pätevää syytä siihen, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus päättää, 
pitävätkö ne voimassa (tai säätävät) poikkeuksen käytettyjen tavaroiden myynnille julkisessa 
huutokaupassa. Miksi tämä mahdollisuus on säilytetty? Komission vuonna 2007 tekemän 
lainsäädäntöä koskevan yhteenvedon mukaan vain 8 jäsenvaltiota on käyttänyt tätä 
mahdollisuutta ja 17 ei. Tällainen mahdollisuus on poistettava.
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Tarkistus 1079
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta tätä lukua käytettyjen 
tavaroiden myyntiin julkisessa 
huutokaupassa.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1080
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Jollei tässä direktiivissä toisin säädetä, 
jäsenvaltiot voivat säätää tai pitää 
voimassa 21–29 artiklan suhteen 
perussopimusten kanssa sopusoinnussa 
olevia tiukempia säännöksiä tämän 
direktiivin soveltamisalalla 
varmistaakseen kuluttajansuojan 
korkeamman tason.

Or.el

Tarkistus 1081
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tavaran luovuttaminen Poistetaan
1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
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elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.
2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
täyttänyt luovutukseen liittyviä 
velvoitteitaan, kuluttajalla on oikeus 
saada takaisin kaikki maksamansa 
summat seitsemän päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitetusta viimeisestä 
luovutuspäivästä.

Or.de

Perustelu

Artiklan 1 kohdassa oleva säännös toimituksesta "kolmenkymmenen päivän kuluessa" on 
arveluttava sekä käytännössä että periaatteessa. Ei ole syytä poiketa kuluttajan haitaksi 
yleispätevästä periaatteesta, että suoritevelvoitteet on täytettävä heti. Osapuolet voivat 
tietenkin sopia yksittäisessä tapauksessa toisin; ehdotettu säännös keikauttaisi kuitenkin 
oikeustodellisuuden päälaelleen. Ehdotuksen 22 artikla olisi siksi poistettava.

Tarkistus 1082
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tavaran luovuttaminen Poistetaan
1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.
2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
täyttänyt luovutukseen liittyviä 
velvoitteitaan, kuluttajalla on oikeus 
saada takaisin kaikki maksamansa 
summat seitsemän päivän kuluessa 
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1 kohdassa tarkoitetusta viimeisestä 
luovutuspäivästä.

Or.de

Tarkistus 1083
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, viipymättä sopimuksen 
tekemisen jälkeen ja joka tapauksessa 
viimeistään kolmenkymmenen päivän 
kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Or.en

Perustelu

Edellä 1 kohdassa säädetään, milloin elinkeinonharjoittajan on täytettävä pääasiallinen 
sopimusvelvoitteensa. Tavanomaisissa myymälöissä tehdyissä perinteisissä 
myyntisopimuksissa luovuttaminen tapahtuu välittömästi. Normaaleissa myyntisopimuksissa 
30 päivän enimmäisaika ei ole sopiva. 

Tarkistus 1084
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 

1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, viimeistään 
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tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

sopimuspuolten sopimuksen tekohetkellä 
määrittämään luovutuksen määräaikaan 
mennessä.

Or.fr

Perustelu

Ei ole välttämättä kuluttajan etujen mukaista, että tavara luovutetaan kolmenkymmenen 
päivän määräajan kuluessa, sillä hänelle voi sopia paremmin myöhempi toimitusaika. 
Vaikuttaa paremmalta ratkaisulta, että kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja sopivat luovutuksen 
määräajan keskenään. 

Tarkistus 1085
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat viipymättä sopimuksen tekemisen 
jälkeen siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Or.en

Tarkistus 1086
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 

1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja. Jos tavaroita ei 
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tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

luovuteta välittömästi, 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
määräaika, johon mennessä hän sitoutuu 
luovuttamaan tavarat.
Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tässä artiklassa 
vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei 
myöskään tiukempia tai sallivampia 
säännöksiä niin, että kuluttajansuojan 
taso on direktiivistä poikkeava.

Or.fr

Tarkistus 1087
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet,
elinkeinonharjoittajan on luovutettava
tavarat siirtämällä niiden hallinta
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

1. Osapuolet sopivat ajanjaksosta, jonka 
kuluessa elinkeinonharjoittajan on 
toimitettava tavarat kuluttajalle tai 
kuluttajan osoittamalle kolmannelle 
osapuolelle, joka ei ole tavaran kuljettaja.

Or.it

Tarkistus 1088
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, viipymättä sopimuksen 
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päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. tekemisen jälkeen ja joka tapauksessa 
kolmenkymmenen päivän kuluessa 
sopimuksen tekemisestä. Jos 
luovutuspäivästä sovitaan, kuluttaja voi 
valita luovutuspäivän, joka on 
korkeintaan 30 päivää sopimuksen 
tekemisen jälkeen.

Or.el

Tarkistus 1089
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, viipymättä sopimuksen 
tekemisen jälkeen, mutta viimeistään
kolmenkymmenen päivän kuluessa 
sopimuksen tekemisestä.

Or.pl

Perustelu

Tavaran toimitusviiveiden ehkäisemiseksi olisi tavara mahdollisuuksien mukaan luovutettava 
kuluttajalle heti kun sopimus on tehty.

Tarkistus 1090
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 



AM\836858FI.doc 209/233 PE452.544v01-00

FI

tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

tavarat välittömästi siirtämällä niiden 
hallinta kuluttajalle tai kuluttajan 
osoittamalle kolmannelle osapuolelle, joka 
ei ole tavaran kuljettaja. Joka tapauksessa 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava
tavarat kolmenkymmenen päivän kuluessa 
sopimuksen tekemisestä.

Or.en

Tarkistus 1091
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 
elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat siirtämällä niiden hallinta 
kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 
kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan sopimana päivänä, 
viimeistään kolmenkymmenen päivän 
kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Or.en

Tarkistus 1092
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
täyttänyt luovutukseen liittyviä 
velvoitteitaan, kuluttajalla on oikeus 
saada takaisin kaikki maksamansa 
summat seitsemän päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitetusta viimeisestä 
luovutuspäivästä.

Poistetaan
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Or.de

Tarkistus 1093
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki 
maksamansa summat seitsemän päivän 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki 
maksamansa summat tai sopimuksen 
purkamiseen vähintään seitsemän päivän 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

Or.fr

Perustelu

Kuluttajan etujen mukaista on antaa mahdollisuus seitsemää päivää pidempään 
määräaikaan.

Tarkistus 1094
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin 
kaikki maksamansa summat seitsemän 
päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
sovittuna ajankohtana tapahtuvaan 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus joko välittömästi 
purkaa sopimus tai vastaanottaa tavara 
myöhempänä ajankohtana, jonka 
kuluttaja määrittää.

Or.en

Perustelu

Nykyinen 2 kohdan sanamuoto tarkoittaa sitä, että jos elinkeinonharjoittaja luovuttaa tavarat 
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myöhässä, sen on maksettava takaisin kaikki etukäteismaksut, vaikka se luovuttaisi tavarat 
jälkeenpäin ja vaikka kuluttaja haluaisi luovutuksen tapahtuvan tuolloin. On kuitenkin 
tärkeää, että tilanteessa, jossa tavaroita ei luovuteta ajoissa, kuluttajalla on vapaus valita, 
hyväksyykö hän myöhemmän luovutuksen (jos hän edelleen haluaa tavarat) vai puretaanko 
sopimus (jos hän ei halua tavaroita). 

Tarkistus 1095
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin 
kaikki maksamansa summat seitsemän 
päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
sovittuna ajankohtana tapahtuvaan
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus joko purkaa sopimus 
tai asettaa uusi lopullinen määräaika, 
johon mennessä elinkeinonharjoittajan 
on luovutettava tavara kuluttajalle.

Or.en

Tarkistus 1096
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin 
kaikki maksamansa summat seitsemän 
päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ylittää 
1 kohdan mukaisesti ilmoitetun 
luovutuksen määräajan yli seitsemällä 
päivällä, kuluttaja voi purkaa sopimuksen 
ja vaatia sopimuksen yhteydessä 
maksetun summan palauttamista 
kokonaisuudessaan.

Sopimus katsotaan puretuksi, kun 
elinkeinonharjoittaja on vastaanottanut 
kirjeen, jolla kuluttaja ilmoittaa hänelle 
päätöksestään, ellei toimitus ole saapunut 
tällä aikaa.
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Elinkeinonharjoittajan on palautettava 
sopimuksen yhteydessä maksettu summa 
kokonaisuudessaan mahdollisimman 
nopeasti ja viimeistään seitsemän päivän 
kuluessa sopimuksen purkamista 
koskevan kirjeen vastaanottamisesta.
Tämä kohta ei vaikuta kuluttajan 
oikeuteen vaatia vahingonkorvausta.
Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tässä artiklassa 
vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei 
myöskään tiukempia tai sallivampia 
säännöksiä niin, että kuluttajansuojan 
taso on direktiivistä poikkeava.

Or.fr

Perustelu

Koska elinkeinonharjoittaja on itse ilmoittanut luovutuksen määräajan, vaikuttaa turhalta 
pakottaa kuluttaja pyytämään elinkeinonharjoittajaa suorittamaan luovutus, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole noudattanut toimittamisvelvollisuuttaan. Tässä ehdotetussa 
järjestelyssä jätetään valinnanvapaus kuluttajalle, joka voi päättää sopimuksen mahdollisesta 
purkamisesta tällä perusteella, jos luovutusta ei ole tällä aikaa tehty.

Tarkistus 1097
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
täyttänyt luovutukseen liittyviä 
velvoitteitaan, kuluttajalla on oikeus 
saada takaisin kaikki maksamansa 
summat seitsemän päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitetusta viimeisestä 
luovutuspäivästä.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu luovutuksen 
määräaika ylittyy yli seitsemällä päivällä, 
kuluttaja voi purkaa sopimuksen ja vaatia 
sopimuksen mukaisesti maksetun 
summan palauttamista 
kokonaisuudessaan.

Sopimus katsotaan puretuksi, kun 
elinkeinonharjoittaja on vastaanottanut 
kirjeen, jolla kuluttaja ilmoittaa hänelle 
päätöksestään, ellei toimitus ole saapunut 
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tällä aikaa.
Elinkeinonharjoittajan olisi palautettava 
sopimuksen mukaisesti maksettu summa 
kokonaisuudessaan mahdollisimman 
nopeasti ja viimeistään seitsemän päivän 
kuluessa sopimuksen purkamista 
koskevan kirjeen vastaanottamisesta.

Or.fr

Perustelu

Kuluttajan pakottaminen tekemään elinkeinonharjoittajalle ilmoitus, jossa pyydetään 
hoitamaan luovutus, rajoittaa kuluttajansuojaa. Se saattaa osoittautua liian hankalaksi 
monille kuluttajille.

Tarkistus 1098
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki 
maksamansa summat seitsemän päivän 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttaja voi vaatia pysyvällä välineellä 
häntä suorittamaan toimituksen 
olosuhteisiin nähden kohtuullisessa 
ajassa ja ilmoittaa aikovansa purkaa 
sopimuksen, jollei näin tehdä. Kun edellä 
mainittu määräaika on umpeutunut 
tuloksetta, kuluttaja voi purkaa 
myyntisopimuksen. Hinnan jo 
maksaneella kuluttajalla on oikeus saada 
takaisin kaikki maksamansa summat 
seitsemän päivän kuluessa päivästä, jona 
hän on purkanut myyntisopimuksen.

Or.de

Perustelu

On syytä asettaa sopiva jälkikäteinen määräaika ennen kuin sopimus voidaan purkaa. 
Kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa vahingonkorvaukset toimituksen viivästyessä. Tämä 
näkökohta olisi siten erotettava selkeästi, joten sitä ei pidä esittää harmonisoidussa 22 
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artiklan 2 kohdassa vaan 22 artiklan uudessa 2 a kohdassa.

Tarkistus 1099
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki 
maksamansa summat seitsemän päivän 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki 
maksamansa summat.

Or.it

Tarkistus 1100
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki 
maksamansa summat seitsemän päivän 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttaja voi vaatia pysyvällä välineellä 
häntä suorittamaan toimituksen 
olosuhteisiin nähden kohtuullisessa 
ajassa ja ilmoittaa aikovansa purkaa 
sopimuksen, jollei näin tehdä. Kun edellä 
mainittu määräaika on umpeutunut 
tuloksetta, kuluttaja voi purkaa 
myyntisopimuksen. Hinnan jo 
maksaneella kuluttajalla on oikeus saada 
takaisin kaikki maksamansa summat 
seitsemän päivän kuluessa päivästä, jona 
hän on purkanut myyntisopimuksen.
Tämä ei rajoita kuluttajan oikeutta vaatia 
vahingonkorvausta.
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Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 132.

Tarkistus 1101
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin 
kaikki maksamansa summat seitsemän 
päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan ajoissa 
1 kohdan mukaisesti vain 
elinkeinonharjoittajasta itsestään 
riippuvista syistä, kuluttajalla on oikeus
purkaa sopimus kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja vaatia 
kaikkien maksamiensa summien saamista 
takaisin kohtuullisen ajan kuluessa ja 
joka tapauksessa viimeistään seitsemän 
päivän kuluessa päivästä, jona 
elinkeinonharjoittajalle on ilmoitettu 
kuluttajan päätöksestä purkaa sopimus.

Or.el

Tarkistus 1102
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki 
maksamansa summat seitsemän päivän 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttaja voi pysyvällä välineellä kehottaa 
elinkeinonharjoittajaa hoitamaan 
luovutuksen olosuhteet huomioon ottaen 
kohtuullisessa ajassa, jonka on oltava 
vähintään seitsemän päivää. Jos luovutus 
ei ole toteutunut mainitun määräajan 
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päätyttyä, kuluttajan katsotaan purkaneen 
sopimuksen, ellei hän ilmoita pysyvällä 
välineellä ennen määräajan päättymistä, 
että hän ei ole käyttänyt oikeuttaan 
purkaa sopimusta; ilmoitus on 
oikeudellisesti pätevä, jos se annettiin 
ennen määräajan päättymistä. 
Kuluttajalla, joka on jo suorittanut 
maksun, on oikeus saada takaisin kaikki 
maksamansa summat seitsemän päivän 
kuluessa päivästä, jona hän on purkanut 
kauppasopimuksen. Tämä ei vaikuta 
kuluttajan oikeuteen vaatia 
vahingonkorvausta.

Or.pl

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään esittelijän tekemiä muutoksia, jotta estetään se, että niiden 
kuluttajien, jotka ovat valmiit odottamaan tavaran toimittamista kauemmin, on pakko purkaa 
sopimus. Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 1103
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki 
maksamansa summat seitsemän päivän 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
viimeisestä luovutuspäivästä.

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttaja voi pysyvällä välineellä kehottaa 
elinkeinonharjoittajaa hoitamaan 
luovutuksen olosuhteisiin nähden 
kohtuullisessa ajassa, jonka on oltava 
vähintään seitsemän päivää, ja ilmoittaa 
elinkeinonharjoittajalle aikomuksestaan 
purkaa myyntisopimus, ellei luovutus 
toteudu. Jos luovutus ei ole toteutunut 
mainitun määräajan päätyttyä, kuluttajan 
katsotaan purkaneen myyntisopimuksen. 
Kuluttajalla, joka on jo maksanut tavarat,
on oikeus saada takaisin kaikki 
maksamansa summat seitsemän päivän 
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kuluessa päivästä, jona hän on 
peruuttanut sopimuksen. Tämä ei vaikuta 
kuluttajan oikeuteen vaatia 
vahingonkorvausta.

Jo viivästys on vähäistä merkittävämpi, 
kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus 
välittömästi ilmoittamatta asiasta 
elinkeinonharjoittajalle ennakkoon 
22 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or.en

Tarkistus 1104
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen 
2 tai 2 a (uusi) kohdan mukaisesti 
ilmoittamalla asiasta 
elinkeinonharjoittajalle kirjallisesti tai 
muulla pysyvällä välineellä tai 
puhelimitse. Elinkeinonharjoittajan on 
palautettava kaikki maksetut summat 
seitsemän päivän kuluessa päivästä, jona 
hän vastaanotti kuluttajan ilmoituksen.

Or.en

Tarkistus 1105
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos luovutus ei toteudu 2 kohdan 
mukaiseen uuteen luovutusta koskevaan 
määräaikaan mennessä, kuluttajalla on 
oikeus purkaa sopimus.
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Or.en

Tarkistus 1106
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kuluttajalla on laillinen oikeus 
purkaa sopimus, jos tavaraa ei ole 
vieläkään luovutettu 2 kohdan mukaisesti 
asetettuun uuteen määräaikaan 
mennessä.

Or.en

Tarkistus 1107
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kuluttajalla on oikeus 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti purkaa sopimus ilmoittamalla 
asiasta elinkeinonharjoittajalle 
kirjallisesti tai muulla pysyvällä 
välineellä. Kuluttajalla on oikeus kaikkien 
maksettujen summien palautukseen 
seitsemän päivän kuluessa tavaroiden 
luovuttamispäivästä.

Or.en

Tarkistus 1108
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)



AM\836858FI.doc 219/233 PE452.544v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat antaa tai säilyttää 
valtionsisäisiä säännöksiä, joilla 
säädetään muista tai täydentävistä 
oikaisumahdollisuuksista, kuten 
kuluttajan oikeudesta vaatia 
vahingonkorvausta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei suorita toimitusta 
2 kohdassa tarkoitetussa kohtuullisessa 
määräajassa. 

Or.de

Perustelu

Kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa vahingonkorvaukset toimituksen viivästyessä. Tämä 
näkökohta olisi siten erotettava selkeästi, joten sitä ei pidä esittää harmonisoidussa 
22 artiklan 2 kohdassa vaan 22 artiklan uudessa 2 a kohdassa.

Tarkistus 1109
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jos kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja 
ovat sopineet luovutuksesta tiettyyn 
määräaikaan mennessä ja luovutus ei 
toteudu tämän ajan kuluessa, kuluttajalla 
on oikeus purkaa sopimus.

Or.en

Perustelu

Esimerkiksi jos kuluttaja tarvitsee tavaraa tai palvelua ennen tiettyä päivämäärää ja 
elinkeinonharjoittajan kanssa on sovittu etukäteen tavaroiden/palveluiden toimittamisesta 
ennen kyseistä päivää, eikä niitä ole toimitettu, kuluttajalla ei enää ole tarvetta kyseiselle 
tavaralle tai palvelulle. Siksi kuluttajalla pitäisi olla oikeus purkaa sopimus.
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Tarkistus 1110
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat antaa tai säilyttää 
valtionsisäisiä säännöksiä, joilla 
säädetään täydentävistä 
oikaisumahdollisuuksista, jos 
elinkeinonharjoittaja ei suorita toimitusta 
2 kohdassa tarkoitetussa kohtuullisessa 
määräajassa.

Or.de

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 133.

Tarkistus 1111
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos sopimus koskee tavaraa, joka on 
valmistettava tai hankittava erityisesti 
kuluttajaa varten hänen ohjeidensa tai 
toiveidensa mukaisesti, eikä 
elinkeinonharjoittaja voi ilman 
huomattavaa tappiota käyttää tavaraa 
hyväkseen muulla tavoin, kuluttaja saa 
purkaa sopimuksen 
elinkeinonharjoittajan viivästyksen vuoksi 
vain, jos sopimuksen tarkoitus jää hänen 
osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti 
saavuttamatta. Tämä ei vaikuta kuluttajan 
oikeuteen vaatia vahingonkorvausta.

Or.fi
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Perustelu

Tilaustavaroita varten olisi hyvä olla oma säännöksensä. Säännös suojaisi erityisesti 
pienyrityksiä, joille ensisijainen purkuoikeus voi olla kohtuuttoman ankara.

Tarkistus 1112
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään 22 artiklassa 
vahvistetuista poikkeavia säännöksiä 
varmistaakseen kuluttajasuojan 
korkeamman tason.

Or.en

Tarkistus 1113
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön 22 artiklan säännöksistä 
poikkeavia säännöksiä, jos niillä 
turvataan korkeammantasoinen 
kuluttajansuoja.

Or.el

Tarkistus 1114
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Oikeus saada tavara tai palvelu 
toimitettua toiseen jäsenvaltioon
Etäsopimuksen osalta kuluttajalla on 
oikeus vaatia elinkeinonharjoittajaa 
toimittamaan tavara toiseen jäsenvaltioon 
tai suorittamaan palvelu toisessa 
jäsenvaltiossa. Elinkeinonharjoittajan on 
suostuttava kuluttajan pyyntöön, jos se on 
teknisesti toteutettavissa ja jos kuluttaja 
on valmis maksamaan kaikki pyynnöstä 
koituvat kustannukset. 
Elinkeinonharjoittajan on aina 
ilmoitettava kyseisten kustannusten 
summa etukäteen.

Or.cs

Tarkistus 1115
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla

Korvaus
1. Elinkeinonharjoittaja ei saa veloittaa 
tai periä kuluttajan maksu- tai 
luottokortilta tavaroiden tai palveluiden 
koko hintaa ennen kuin tavarat tai 
palvelut on luovutettu. Jos tavarat tai 
palvelut ovat huomattavan hintaisia tai 
yksilölliseen käyttöön tilauksesta 
valmistettuja, elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja voivat sopia keskenään 
ennakkoon maksettavasta etumaksusta.
2. Elinkeinonharjoittajien on tarjottava 
kuluttajille vähintään yksi ilmainen 
maksutapa.
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3. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
elinkeinonharjoittajia laskuttamasta 
kuluttajilta maksuja, jotka ylittävät 
elinkeinonharjoittalle maksutavan 
käyttämisestä aiheutuneet kustannukset.

Or.en

Tarkistus 1116
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Vaaranvastuun siirtyminen Poistetaan
1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle 
silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, on saanut tavarat 
hallintaansa.
2. Jos kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran 
kuljettaja, ei ole ryhtynyt kohtuullisiin 
toimenpiteisiin tavaroiden saamiseksi 
hallintaansa, edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
vastuu siirtyy kuluttajalle osapuolten 
sopimana luovutusajankohtana.

Or.de

Tarkistus 1117
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle 
silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole 

1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle 
silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole 
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tavaran kuljettaja, on saanut tavarat 
hallintaansa.

tavaran kuljettaja, on saanut tavarat 
välittömään hallintaansa.

Or.de

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa tehdään ero eri hallintamuotojen välillä, jolloin pelkkä hallinta-
ilmaus saattaa johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen. Hallinta voidaan siten järjestää 
palauttamalla hallinta takausta vastaan tai jättämällä luovutusvaade. Välitön hallinta 
tarkoittaa fyysistä hallintaa, jolloin saadaan tosiasiallinen tavaraa koskeva päätösvalta.

Tarkistus 1118
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle 
silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, on saanut tavarat 
hallintaansa.

1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle tai 
kuluttajan osoittamalle kolmannelle 
osapuolelle, joka ei ole tavaran kuljettaja, 
luovutushetkellä.

Or.fr

Perustelu

Tarkistuksella yksinkertaistetaan komission alkuperäistä ehdotusta.

Tarkistus 1119
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle 
silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole 

1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle 
silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole 
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tavaran kuljettaja, on saanut tavarat 
hallintaansa.

tavaran kuljettaja, on saanut tavarat 
hallintaansa. Riski siirtyy tavarat 
kuljettajalle luovutettaessa kuluttajalle, 
jos kuluttaja on antanut kuljetuksen 
kuljettajan tehtäväksi tai valinnut itse 
kuljettajan.
Jäsenvaltiot eivät saa säilyttää tai antaa 
tämän artiklan säännöksistä poikkeavia 
valtionsisäisiä säännöksiä varmistaakseen 
eritasoisen kuluttajansuojan.

Or.de

Perustelu

Ei ole kohtuullista, että – kuten komission ehdotuksessa edellytetään – riski ei siirry tavarat 
kuljettajalle luovutettaessa siinäkään tapauksessa, että kuluttaja on itse antanut tavaran 
kuljettamista koskevan toimeksiannon kuljettajalle tai hän on itse valinnut kuljettajan.

Tarkistus 1120
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle 
silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, on saanut tavarat 
hallintaansa.

1. Vastuu tavaroiden katoamisesta tai 
vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle tai 
kuluttajan osoittamalle kolmannelle 
osapuolelle, joka ei ole tavaran kuljettaja, 
luovutushetkellä. Muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävien sopimusten osalta tätä sääntöä 
ei sovelleta 12 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuna aikana, jolloin sopimus ei 
ole täytäntöönpanokelpoinen.

Or.fr

Perustelu

On tärkeää, että vastuuta ei siirretä tarkistetussa 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuna aikana 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta. Tänä aikana 
jäsenvaltiot voivat kieltää osapuolia suorittamasta sopimuksen mukaisia velvoitteitaan 
(valkoinen kausi).
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Tarkistus 1121
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or.fr

Tarkistus 1122
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran 
kuljettaja, ei ole ryhtynyt kohtuullisiin 
toimenpiteisiin tavaroiden saamiseksi 
hallintaansa, edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
vastuu siirtyy kuluttajalle osapuolten 
sopimana luovutusajankohtana.

Poistetaan

Or.fr

Tarkistus 1123
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran 
kuljettaja, ei ole ryhtynyt kohtuullisiin 
toimenpiteisiin tavaroiden saamiseksi 
hallintaansa, edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
vastuu siirtyy kuluttajalle osapuolten 
sopimana luovutusajankohtana.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää täydentäviä 
kansallisia säännöksiä, joilla säännellään 
vastuun siirtämistä, jos kuluttaja ei ole 
ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin tavaroiden toimittamiseksi.

Or.fr

Perustelu

On lisättävä lauseke vähimmäistason yhdenmukaistamisesta, jotta varmistetaan, että vastuun 
siirtämisen osalta kuluttajia paremmin suojaavien järjestelmien tietyt säännökset voidaan 
säilyttää.

Tarkistus 1124
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran 
kuljettaja, ei ole ryhtynyt kohtuullisiin 
toimenpiteisiin tavaroiden saamiseksi 
hallintaansa, edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
vastuu siirtyy kuluttajalle osapuolten 
sopimana luovutusajankohtana.

2. Jos kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran 
kuljettaja, ei ole selvästikään ryhtynyt 
kohtuullisiin toimenpiteisiin tavaroiden 
saamiseksi hallintaansa, edellä 1 kohdassa 
tarkoitettu vastuu siirtyy kuluttajalle 
osapuolten sopimana luovutusajankohtana.

Or.fr

Perustelu

Vastuun siirtyminen on olennaista, koska se merkitsee, että elinkeinonharjoittajan velvollisuus 
huolehtia tavaran kunnosta päättyy. Kun vastuu siirretään kuluttajalle tässä kohdassa 
tarkoitetulla tavalla, on varmistettava, että kuluttaja ei ole selvästikään ryhtynyt kohtuullisiin 
toimenpiteisiin tavaroiden saamiseksi hallintaansa. 
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Tarkistus 1125
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran 
kuljettaja, ei ole ryhtynyt kohtuullisiin 
toimenpiteisiin tavaroiden saamiseksi 
hallintaansa, edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
vastuu siirtyy kuluttajalle osapuolten 
sopimana luovutusajankohtana.

2. Jos kuluttaja ei ajoissa nouda tai 
vastaanota tavaraa, jota pidetään hänen 
saatavillaan, kuluttajalla on vaaranvastuu 
siitä, että tavara huonontuu luontaisten 
ominaisuuksiensa vuoksi sen jälkeen, kun 
elinkeinonharjoittaja on tehnyt sen, mitä 
luovutus häneltä edellyttää.

Or.fi

Perustelu

Vaaranvastuun tulisi periaatteessa aina olla sopimuksen sillä osapuolella, jolla tavara on 
tosiasiassa hallussaan. Tällä osapuolella on parhaat mahdollisuudet huolehtia tavarasta niin, 
ettei se joudu alttiiksi katoamiselle tai vahingoittumiselle. Ainoa poikkeus koskisi omien 
ominaisuuksiensa vuoksi pilaantuvia tavaroita (tyypillisesti elintarvikkeet, tuoreet kukat ja 
kasvit yms.), joiden osalta kuluttajan tulisi kantaa pilaantumisriski, jos hän ei nouda tai 
vastaanota tavaraa sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus 1126
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kuluttajan kanssa tehdyt sopimukset 
eivät saa ylittää sopimusvelvoitteiden 
12 kuukauden aikarajaa.

Or.en

Tarkistus 1127
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Kahdentoista kuukauden jälkeen 
kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus 
minä tahansa ajankohtana. Purkamisen 
ehdoksi voidaan asettaa enintään kahden 
kuukauden etukäteisilmoitus.

Or.en

Tarkistus 1128
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot eivät saa säilyttää tai 
antaa tämän artiklan säännöksistä 
poikkeavia valtionsisäisiä säännöksiä.

Or.de

Tarkistus 1129
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tavara kuluttajan 
virheilmoituksen vuoksi palautetaan 
elinkeinonharjoittajalle tarkastusta tai 
virheen oikaisua varten, vaaranvastuu 
tavarasta on elinkeinonharjoittajalla, 
kunnes tavara luovutetaan takaisin 
kuluttajalle.

Or.fi

Perustelu

Vaaranvastuun tulisi periaatteessa aina olla sopimuksen sillä osapuolella, jolla tavara on 
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tosiasiassa hallussaan. Tällä osapuolella on parhaat mahdollisuudet huolehtia tavarasta niin, 
ettei se joudu alttiiksi katoamiselle tai vahingoittumiselle. Ainoa poikkeus koskisi omien 
ominaisuuksiensa vuoksi pilaantuvia tavaroita (tyypillisesti elintarvikkeet, tuoreet kukat ja 
kasvit yms.), joiden osalta kuluttajan tulisi kantaa pilaantumisriski, jos hän ei nouda tai 
vastaanota tavaraa sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus 1130
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla

Sopimusten kesto
1. Kuluttajien kanssa tehdyissä 
sopimuksissa ei saa määrätä yli kuuden 
kuukauden pituisesta sitoumusajasta.
2. Kuuden kuukauden jälkeen kuluttajat 
voivat purkaa sopimuksen minä 
ajankohtana tahansa. Purkamisen 
ehdoksi voidaan asettaa enintään kahden 
kuukauden etukäteisilmoitus.

Or.en

Perustelu

Voimassa olevissa sopimuksissa kuluttajien mahdollisuus vaihtaa vaivattomasti 
toimittajaa/tarjoajaa on ratkaisevan tärkeää. Sopimusten keston pidentyessä (joskus yli 
vuoden) kuluttajat sidotaan liian pitkäksi aikaa samaan sopimukseen saman toimittajan 
kanssa. Tämä vahingoittaa kilpailua ja vaikuttaa lopulta hintoihin ja palveluiden laatuun. 

Tarkistus 1131
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
23 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

23 a artikla

Sopimusten kesto
1. Kuluttajasopimuksissa alkuperäinen 
sitoumusaika ei saa ylittää 12 kuukautta, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan 
kansallisen lainsäädännön säännösten 
soveltamista.
2. Vuoden pituisen alkuperäisen 
sitoumusajan päätyttyä kuluttajat voivat 
milloin tahansa purkaa sopimuksen. 
Sopimuksen purkamisen ehdoksi voidaan 
asettaa ennakkoilmoituksen enintään 
2 kuukautta kestävän määräajan 
noudattaminen. 

Or.fr

Perustelu

Tarkistuksen pyritään ehkäisemään kuluttajien sitoutuminen heti alkuun liian pitkiksi ajoiksi 
samaan elinkeinonharjoittajaan, mikä estäisi heitä vaihtamasta tarjoajaa pitkään aikaan. 
Tämä voi tietyissä tapauksissa heikentää todellisia kilpailuedellytyksiä ja siksi sillä voi olla 
vaikutuksia laatuun ja hintoihin. 

Tarkistus 1132
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla

Maksutavat
1. Elinkeinonharjoittajien on tarjottava 
kuluttajille vähintään yksi ilmainen 
maksutapa.
2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
elinkeinonharjoittajia laskuttamasta 
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kuluttajilta maksuja, jotka ylittävät 
elinkeinonharjoittalle maksutavan 
käyttämisestä aiheutuneet kustannukset.

Or.en

Tarkistus 1133
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
23 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b artikla
Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
elinkeinonharjoittajia perimästä 
kuluttajilta tietyn maksutavan 
käyttämisestä maksua, joka ylittää 
kyseisen maksutavan käyttämisestä 
elinkeinonharjoittajalle todella 
aiheutuneet kustannukset.

Or.fr

Tarkistus 1134
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla

Sopimusten kesto
1. Kuluttajien kanssa tehdyissä 
sopimuksissa ei saa määrätä sopimuksen 
alkaessa yli kahdentoista kuukauden 
pituisesta sitoumusajasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kohtuuttomista 
ehdoista annetun kansallisen jäsenvaltion 
soveltamista.
2. Kuluttajat voivat 12 kuukauden jälkeen 
purkaa sopimuksen minä ajankohtana 
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tahansa. Purkamisen ehdoksi voidaan 
asettaa enintään kahden kuukauden 
etukäteisilmoitus.

Or.en

Perustelu

Voimassa olevissa sopimuksissa kuluttajien mahdollisuus vaihtaa vaivattomasti 
toimittajaa/tarjoajaa on ratkaisevan tärkeää. Sopimusten keston pidentyessä (joskus yli 
vuoden) kuluttajat sidotaan liian pitkäksi aikaa samaan sopimukseen saman toimittajan 
kanssa. Tämä vahingoittaa kilpailua ja vaikuttaa lopulta hintoihin ja palveluiden laatuun.


