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Tarkistus 1135
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
23 f artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Maksutapa
1. Elinkeinonharjoittajien on tarjottava 
kuluttajille vähintään yksi ilmainen 
maksutapa.
2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
elinkeinonharjoittajia velottamasta 
kuluttajilta maksuja, jotka ylittävät 
elinkeinonharjoittajalle maksutavan 
käyttämisestä aiheutuneet kustannukset.

Or.en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei ole maksua koskevia sääntöjä, vaikka se on eräs kuluttajien 
tärkeimmistä huolenaiheista. Kuluttajat valittavat (erityisesti online-markkinoilla, esimerkiksi 
konsertti- ja urheilutapahtumien lipunmyynnissä), että he eivät voi maksaa ilman tiettyihin 
maksutapoihin liittyviä lisäkustannuksia.

Tarkistus 1136
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tavaran virhe Poistetaan.
1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat myyntisopimuksen mukaisina. 
2. Luovutettujen tavaroiden katsotaan 
olevan virheettömiä, jos ne täyttävät 
seuraavat edellytykset: 
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a) ne ovat elinkeinonharjoittajan niistä 
antaman kuvauksen mukaisia ja niillä on 
samat ominaisuudet kuin 
elinkeinonharjoittajan kuluttajalle 
esittämällä näytteellä tai mallilla; 
b) ne soveltuvat siihen erityiseen 
tarkoitukseen, johon kuluttaja niitä 
tarvitsee, jonka kuluttaja on sopimuksen 
tekohetkellä saattanut 
elinkeinonharjoittajan tietoon ja jonka 
elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt; 
c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä
käytetään, tai 
d) niiden laatu ja ominaisuudet ovat 
sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla 
tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi 
kohtuudella edellyttää, kun otetaan 
huomioon tavaroiden luonne sekä 
elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai 
tämän edustajan erityisesti mainoksissa 
tai päällysmerkinnöissä esittämät 
tavaroiden erityisiä ominaisuuksia 
koskevat julkiset maininnat. 
3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 
katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen 
olisi kohtuudella pitänyt tietää virheestä, 
tai jos virhe on johtunut kuluttajan 
toimittamista materiaaleista. 
4. Edellä 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetut julkiset maininnat eivät sido 
elinkeinonharjoittajaa, jos hän osoittaa, 
että kyseessä oli jokin seuraavista 
tilanteista: 
a) hän ei tiennyt eikä kohtuudella olisi 
voinut tietää kyseisestä maininnasta;
b) kyseinen maininta oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä;
c) kyseinen maininta ei ole voinut 
vaikuttaa ostopäätökseen.
5. Tavaran virheellisestä asennuksesta 
johtuva virheellisyys rinnastetaan tavaran 
virheeseen, jos asennus sisältyy 
kauppasopimukseen ja tavaran on 
asentanut elinkeinonharjoittaja tai se on 
asennettu elinkeinonharjoittajan 
vastuulla. Tämä koskee myös tapausta, 
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jossa kuluttaja on asentanut tavaran, joka 
on tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, 
ja jossa virheellinen asennus johtuu 
asennusohjeiden puutteellisuudesta.

Or.de

Tarkistus 1137
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava
tavarat myyntisopimuksen mukaisina.

1. Elinkeinonharjoittaja on velvollinen 
luovuttamaan tavarat kuluttajalle
sopimuksen mukaisina.

Or.de

Perustelu

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

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

Tarkistus 1138
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat myyntisopimuksen mukaisina.

1. Elinkeinonharjoittaja vastaa siitä, että 
tavara on myyntisopimuksen mukainen.

Or.en
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Tarkistus 1139
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat myyntisopimuksen mukaisina.

1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat myyntisopimuksen mukaisina.
Elinkeinonharjoittaja on vastuussa 
kuluttajalle, jos tavarat eivät täytä 
sopimuksessa määrättyjä ehtoja.

Or.el

Tarkistus 1140
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Luovutettujen tavaroiden katsotaan 
olevan virheettömiä, jos ne täyttävät 
seuraavat edellytykset:

2. Luovutetut tavarat ovat virheettömiä, 
jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

-a) ne täyttävät erityisesti laadun ja 
määrän osalta osapuolten yhteisesti 
määrittämät ominaisuudet; 

a) ne ovat elinkeinonharjoittajan niistä 
antaman kuvauksen mukaisia ja niillä on 
samat ominaisuudet kuin 
elinkeinonharjoittajan kuluttajalle 
esittämällä näytteellä tai mallilla;

a) ne ovat elinkeinonharjoittajan niistä 
antaman kuvauksen mukaisia ja niillä on 
samat ominaisuudet kuin 
elinkeinonharjoittajan kuluttajalle 
esittämällä näytteellä tai mallilla;

b) ne soveltuvat siihen erityiseen 
tarkoitukseen, johon kuluttaja niitä 
tarvitsee, jonka kuluttaja on sopimuksen 
tekohetkellä saattanut 
elinkeinonharjoittajan tietoon ja jonka 
elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt;

b) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä 
käytetään;

c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä 

c) niiden laatu ja ominaisuudet ovat 
sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla 
tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi 
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käytetään, tai kohtuudella edellyttää, kun otetaan 
huomioon tavaroiden luonne sekä 
elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai 
tämän edustajan erityisesti mainoksissa 
tai päällysmerkinnöissä esittämät 
tavaroiden erityisiä ominaisuuksia 
koskevat julkiset maininnat.

d) niiden laatu ja ominaisuudet ovat 
sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla 
tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi 
kohtuudella edellyttää, kun otetaan 
huomioon tavaroiden luonne sekä 
elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai 
tämän edustajan erityisesti mainoksissa 
tai päällysmerkinnöissä esittämät 
tavaroiden erityisiä ominaisuuksia 
koskevat julkiset maininnat.

(Uusi a alakohta on lisätty komission ehdotuksen nykyisen a alakohdan edelle. Lisäksi 
muotoilua oli täsmennettävä: uusissa b ja c alakohdissa käsitellään uudestaan komission 

ehdotuksen nykyisiä c ja d alakohtia hienoisin muutoksin, sillä niissä käsitellään edellytyksiä, 
jotka on täytettävä kaikissa olosuhteissa.)

Or.fr

Tarkistus 1141
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Luovutettujen tavaroiden katsotaan 
olevan virheettömiä, jos ne täyttävät 
seuraavat edellytykset:

2. Tavara on sopimuksen mukainen, 

Or.de

Perustelu

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
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gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

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

Tarkistus 1142
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) ne ovat elinkeinonharjoittajan niistä 
antaman kuvauksen mukaisia ja niillä on 
samat ominaisuudet kuin 
elinkeinonharjoittajan kuluttajalle 
esittämällä näytteellä tai mallilla;

a) vastattava elinkeinonharjoittajan niistä 
antamaa kuvausta ja niillä on oltava samat 
ominaisuudet kuin elinkeinonharjoittajan 
kuluttajalle esittämällä näytteellä tai 
mallilla;

Or.fr

Tarkistus 1143
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) ne ovat elinkeinonharjoittajan niistä 
antaman kuvauksen mukaisia ja niillä on 
samat ominaisuudet kuin 
elinkeinonharjoittajan kuluttajalle
esittämällä näytteellä tai mallilla;

a) jos se vastaa osapuolten sopimaa 
luonnetta, erityisesti myös
elinkeinonharjoittajan kuluttajalle
esittämien näytteiden ja mallien 
ominaisuuksia;

Or.de

Perustelu

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
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öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

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

Tarkistus 1144
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

-a) Tarvittaessa tavaroiden on lisäksi

(Tämä tarkistus on sijoitettava komission ehdotuksen nykyisen a alakohdan edelle siten, että 
se viittaa tekstin nykyiseen a ja b alakohtaan)

Or.fr

Perustelu

Tekstin a ja b alakohtaan liittyvä muotoa koskeva selvennys: Komission tekstin nykyisessä a 
ja b alakohdassa käsitellään edellytyksiä, jotka on täytettävä "tarvittaessa" (kuvaus ja näyte 
tai malli ja erityinen tarkoitus). 

Tarkistus 1145
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) ne soveltuvat siihen erityiseen 
tarkoitukseen, johon kuluttaja niitä 
tarvitsee, jonka kuluttaja on sopimuksen 
tekohetkellä saattanut 
elinkeinonharjoittajan tietoon ja jonka 
elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt;

b) sovelluttava siihen erityiseen 
tarkoitukseen, johon kuluttaja niitä 
tarvitsee, joka on sopimuksen tekohetkellä 
saatettu elinkeinonharjoittajan tietoon ja 
jonka elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt;

Or.fr
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Tarkistus 1146
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) ne soveltuvat siihen erityiseen
tarkoitukseen, johon kuluttaja niitä 
tarvitsee, jonka kuluttaja on sopimuksen 
tekohetkellä saattanut 
elinkeinonharjoittajan tietoon ja jonka 
elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt;

b) jos se soveltuu siihen tarkoitukseen, jota 
sopimuspuolet ovat edellyttäneet
sopimuksen tekohetkellä, vaikka luonnetta 
koskeva sopimus jääkin toteutumatta;

Or.de

Perustelu

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

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

Tarkistus 1147
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä 
käytetään, tai

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Tätä c alakohtaa on muutettu hieman ja se on siirretty tekstissä uudeksi b alakohdaksi 
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24 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus 1148
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään,
tai

c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään,
ja

Or.en

Tarkistus 1149
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään,
tai

c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään,
ja

Or.en

Tarkistus 1150
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään, 
tai

c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään,
ja

Or.en
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Tarkistus 1151
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) ne soveltuvat tarkoituksiin, joihin
vastaavanlaisia tavaroita yleensä 
käytetään, tai

c) muussa tapauksessa: jos se soveltuu
tarkoituksiin, joihin tällaisia tavaroita 
yleensä käytetään;

Or.de

Perustelu

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

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

Tarkistus 1152
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) niiden laatu ja ominaisuudet ovat 
sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla 
tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi 
kohtuudella edellyttää, kun otetaan 
huomioon tavaroiden luonne sekä 
elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai 
tämän edustajan erityisesti mainoksissa 
tai päällysmerkinnöissä esittämät 
tavaroiden erityisiä ominaisuuksia 
koskevat julkiset maininnat.

Poistetaan.
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Or.fr

Perustelu

Tämä d alakohta on siirretty uudeksi c alakohdaksi 24 artiklan 2 kohtaan.

Amendment 1153
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) niiden laatu ja ominaisuudet ovat 
sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla 
tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi 
kohtuudella edellyttää, kun otetaan 
huomioon tavaroiden luonne sekä 
elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai tämän 
edustajan erityisesti mainoksissa tai 
päällysmerkinnöissä esittämät tavaroiden 
erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset 
maininnat.

d) niiden laatu ja ominaisuudet ovat 
sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla 
tavanomaisesti kuten kestävyys, 
turvallisuus ja varaosien saatavuus, joita 
kuluttaja voi kohtuudella edellyttää, kun 
otetaan huomioon tavaroiden luonne sekä 
elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai tämän 
edustajan erityisesti mainoksissa tai 
päällysmerkinnöissä esittämät tavaroiden 
erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset 
maininnat.

Or.en

Perustelu

Sopimuksenmukaisuuden periaate edellyttää, että sopimuksenvastaisuutta koskevia kriteerejä 
on vahvistettava ja parannettava. Olisi täsmennettävä, että arvioitaessa tavaroiden 
soveltuvuutta niiden tavanomaiseen käyttötarkoitukseen otetaan huomioon myös tuotteen 
käyttötarkoitus, ulkonäkö ja viimeistely, vähäisten virheiden puuttuminen ja kestävyys.

Tarkistus 1154
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – d alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

d) niiden laatu ja ominaisuudet ovat 
sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla 

d) niiden laatu ja ominaisuudet, mukaan 
luettuina käyttötarkoitus, ulkonäkö ja 
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tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi 
kohtuudella edellyttää, kun otetaan 
huomioon tavaroiden luonne sekä 
elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai tämän 
edustajan erityisesti mainoksissa tai 
päällysmerkinnöissä esittämät tavaroiden 
erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset 
maininnat.

viimeistely, vähäisten virheiden 
puuttuminen ja tavaran odotettavissa 
oleva kestävyys, myynnin jälkeisen 
palvelun ja varaosien saatavuus sekä 
tavaran turvallisuutta koskevien 
oikeudellisten vaatimusten täyttyminen,
ovat sellaisia kuin vastaavanlaisilla 
tavaroilla tavanomaisesti ja joita kuluttaja 
voi kohtuudella edellyttää, kun otetaan 
huomioon tavaroiden luonne sekä 
elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai tämän 
edustajan erityisesti mainoksissa tai 
päällysmerkinnöissä esittämät tavaroiden 
erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset
maininnat.

Or.en

Tarkistus 1155
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) niiden laatu ja ominaisuudet ovat 
sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla 
tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi 
kohtuudella edellyttää, kun otetaan 
huomioon tavaroiden luonne sekä 
elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai tämän 
edustajan erityisesti mainoksissa tai 
päällysmerkinnöissä esittämät tavaroiden 
erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset 
maininnat.

d) niiden laatu ja ominaisuudet, mukaan 
luettuina käyttötarkoitus, ulkonäkö ja 
viimeistely, vähäisten virheiden 
puuttuminen ja tuotteen kestävyys, 
myynnin jälkeisen palvelun ja varaosien 
saatavuus ja tavaroiden turvallisuutta 
koskevien oikeudellisten vaatimusten 
täyttyminen, ovat sellaisia kuin 
vastaavanlaisilla tavaroilla tavanomaisesti 
ja joita kuluttaja voi kohtuudella edellyttää, 
kun otetaan huomioon tavaroiden luonne 
sekä elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai 
tämän edustajan erityisesti mainoksissa tai 
päällysmerkinnöissä esittämät tavaroiden 
erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset 
maininnat.

Or.en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan lisäohjeita siitä, miten elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
pitäisi määritellä, täyttävätkö tavarat laatua ja suorituskykyä koskevat odotukset. Komission 
ehdotus nykyisessä muodossaan on liian epämääräinen ja saattaa aiheuttaa tarpeettomia 
merkitystä koskevia riitoja ja johtaa lisäkustannuksiin elinkeinonharjoittajille kuluttajien 
vahingoksi.

Tarkistus 1156
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) niiden laatu ja ominaisuudet ovat
sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla 
tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi
kohtuudella edellyttää, kun otetaan 
huomioon tavaroiden luonne sekä
elinkeinonharjoittajan, tuottajan tai tämän 
edustajan erityisesti mainoksissa tai 
päällysmerkinnöissä esittämät tavaroiden 
erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset 
maininnat.

d) muutoin: jos sen ominaisuudet ovat
sellaiset kuin vastaavanlaisilla tavaroilla 
tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi 
edellyttää elinkeinonharjoittajan, tuottajan 
tai tämän edustajan erityisesti mainoksissa 
tai päällysmerkinnöissä esittämien
tavaroiden erityisiä ominaisuuksia
koskevien julkisten mainintojen 
perusteella, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja ei tiennyt eikä 
hänen pitänyt tietää kyseisestä 
maininnasta, maininta oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä tai se 
ei voinut vaikuttaa ostopäätökseen.

Or.de

Perustelu

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 1157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) ne on pakattu tavalla, joka ehkäisee 
tavaroiden vahingoittumista.

Or.pl

Perustelu

Kunnollinen tavaroiden pakkaaminen (erityisesti helposti särkyvien tavaroiden) minimoi 
todennäköisyyttä niiden vahingoittumiseen kuljetuksen aikana. Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 1158
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
24 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d b) ne on pakattu asianmukaisesti niin,
että ehkäistään niiden vahingoittumista.

Or.pl

Perustelu

Kunnollinen pakkaus, joka on erityisen tärkeä tavaroiden kuljettamisen aikana, olisi 
sisällytettävä niiden tekijöiden joukkoon, joiden perusteella virheettömyys arvioidaan.

Tarkistus 1159
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei Poistetaan.



AM\836859FI.doc 17/222 PE452.545v01-00

FI

katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen 
olisi kohtuudella pitänyt tietää virheestä, 
tai jos virhe on johtunut kuluttajan 
toimittamista materiaaleista.

Or.de

Perustelu

Tämä kohta siirrettiin järjestelmällisyyden vuoksi 24 artiklan 3 kohdasta omaksi artiklakseen.

Tarkistus 1160
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 
katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen olisi 
kohtuudella pitänyt tietää virheestä, tai jos 
virhe on johtunut kuluttajan toimittamista 
materiaaleista.

3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 
katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen olisi 
kohtuudella, ellei hän osoittanut vakavaa 
piittaamattomuutta ollessaan tietämätön, 
pitänyt tietää virheestä, tai jos virhe on 
johtunut kuluttajan toimittamista 
materiaaleista.

Or.de

Tarkistus 1161
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 
katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen 
olisi kohtuudella pitänyt tietää virheestä, 
tai jos virhe on johtunut kuluttajan 
toimittamista materiaaleista.

3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 
katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi virheestä tai 
ei voinut olla siitä tietämätön, tai jos virhe 
on johtunut kuluttajan toimittamista 
materiaaleista.
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Or.en

Tarkistus 1162
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 
katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen 
olisi kohtuudella pitänyt tietää virheestä, 
tai jos virhe on johtunut kuluttajan 
toimittamista materiaaleista.

3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 
katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi virheestä tai 
ei voinut olla siitä tietämätön, tai jos virhe 
on johtunut kuluttajan toimittamista 
materiaaleista.

Or.en

Tarkistus 1163
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 
katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen 
olisi kohtuudella pitänyt tietää virheestä, 
tai jos virhe on johtunut kuluttajan 
toimittamista materiaaleista.

3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 
katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi virheestä, tai 
jos virhe on johtunut kuluttajan 
toimittamista materiaaleista.

Or.el

Tarkistus 1164
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 3. Tätä artiklaa sovellettaessa virhettä ei 
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katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi tai hänen 
olisi kohtuudella pitänyt tietää virheestä, 
tai jos virhe on johtunut kuluttajan 
toimittamista materiaaleista.

katsota olevan, jos kuluttaja 
sopimuksentekohetkellä tiesi virheestä.

Or.el

Tarkistus 1165
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetut julkiset maininnat eivät sido 
elinkeinonharjoittajaa, jos hän osoittaa, 
että kyseessä oli jokin seuraavista 
tilanteista:

Poistetaan.

a) hän ei tiennyt eikä kohtuudella olisi 
voinut tietää kyseisestä maininnasta;
b) kyseinen maininta oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä;
c) kyseinen maininta ei ole voinut 
vaikuttaa ostopäätökseen.

Or.de

Perustelu

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 1166
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) kyseinen maininta oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä;

b) kyseinen maininta oli oikaistu samassa 
välineessä ja hyvissä ajoin ennen 
sopimuksentekohetkeä;

Or.en

Perustelu

Ehdotuksessa oleva julkisia mainintoja ja elinkeinonharjoittajan vastuuta koskeva poikkeus 
on liian laaja esimerkiksi tapauksessa, jossa tuottajan televisiomainoksessa ollut 
alkuperäinen maininta on oikaistu vain päivää aiemmin pienessä sanomalehti-ilmoituksessa.

Tarkistus 1167
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) kyseinen maininta oli oikaistu
sopimuksentekohetkeen mennessä;

b) kyseinen maininta oli oikaistu hyvissä 
ajoin samoilla tiedotuskeinoilla;

Or.en

Tarkistus 1168
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) kyseinen maininta oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä;

b) kyseinen maininta oli oikaistu 
sopimuksentekohetkeen mennessä 
vastaavalla tavalla tai ainakin selvästi 
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sopimusasiakirjassa;

Or.de

Tarkistus 1169
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) kyseinen maininta ei ole voinut 
vaikuttaa ostopäätökseen.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1170
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Tavaran virheellisestä asennuksesta 
johtuva virheellisyys rinnastetaan tavaran 
virheeseen, jos asennus sisältyy 
kauppasopimukseen ja tavaran on 
asentanut elinkeinonharjoittaja tai se on 
asennettu elinkeinonharjoittajan 
vastuulla. Tämä koskee myös tapausta, 
jossa kuluttaja on asentanut tavaran, joka 
on tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, 
ja jossa virheellinen asennus johtuu 
asennusohjeiden puutteellisuudesta.

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Kohta olisi siirrettävä järjestelmällisyyden vuoksi omaan artiklaansa (saman esittäjän 24 a 
artikla (uusi)).
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Tarkistus 1171
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Tavaran virheellisestä asennuksesta 
johtuva virheellisyys rinnastetaan tavaran 
virheeseen, jos asennus sisältyy 
kauppasopimukseen ja tavaran on 
asentanut elinkeinonharjoittaja tai se on 
asennettu elinkeinonharjoittajan vastuulla.
Tämä koskee myös tapausta, jossa 
kuluttaja on asentanut tavaran, joka on 
tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, ja 
jossa virheellinen asennus johtuu 
asennusohjeiden puutteellisuudesta.

5. Elinkeinonharjoittaja vastaa 
pakkauksesta, asennusohjeista ja
asennuksesta johtuvasta virheellisyydestä, 
jos asennus on sopimuksen mukaisesti
elinkeinonharjoittajan vastuulla. 

Or.fr

Tarkistus 1172
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön mitään tästä artiklasta 
poikkeavia säännöksiä.

Or.de

Tarkistus 1173
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
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lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön 1 ja 2 kohdassa 
vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei 
myöskään tiukempia tai sallivampia 
säännöksiä niin, että kuluttajansuojan 
taso on direktiivistä poikkeava.

Or.fr

Tarkistus 1174
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 c. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tämän 
artiklan säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä varmistaakseen 
kuluttajansuojan korkeamman tason.

Or.el

Tarkistus 1175
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Virheet
Luovutetut tavarat katsotaan virheellisiksi 
myös, jos
a) asennus on sisältynyt 
kauppasopimukseen, ja 
elinkeinonharjoittaja on asentanut 
tavaran virheellisesti tai se on asennettu 
virheellisesti elinkeinonharjoittajan 
vastuulla; 
b) kuluttaja on asentanut tavaran, joka on 
tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, ja 
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jos virheellinen asennus johtuu 
asennusohjeiden virheellisyydestä;
c) on luovutettu muu kuin se tavara, joka 
piti luovuttaa, tai tavaraa on luovutettu 
liian vähän.

Or.de

Perustelu

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

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

Tarkistus 1176
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Oikeusturva – virhevastuu Poistetaan.
Elinkeinoharjoittaja on vastuussa 
kuluttajalle virheestä, joka on olemassa, 
kun vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle.

Or.de

Tarkistus 1177
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Oikeusturva – virhevastuu Ostajan vastuun periaate, kun kuluttaja 
tietää virheestä

Or.de

Perustelu

Kuluttajan tietoisuus virheestä ei vaikuta millään tavalla virheen olemassaoloon. Tästä syystä 
säännös siirrettiin 24 artiklan 3 kohdasta omaksi säännöksekseen (25 artikla).

Tarkistus 1178
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Elinkeinoharjoittaja on vastuussa 
kuluttajalle virheestä, joka on olemassa, 
kun vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle.

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Tämä teksti olisi sisällytettävä 26 artiklaan, jotta voidaan tehdä selväksi, että se viittaa 
ainoastaan 26 artiklassa mainittuihin erityisiin oikaisukeinoihin eikä kyse ole täydestä 
vastuusta.

Tarkistus 1179
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Elinkeinoharjoittaja on vastuussa 
kuluttajalle virheestä, joka on olemassa, 
kun vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle.

Kuluttaja ei voi vedota tavaran 
virheeseen, jos hän tiesi virheestä 
sopimuksentekohetkellä tai jos hänen 
tietämättömyytensä johtui vakavasta 
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piittaamattomuudesta ja jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole vilpillisesti 
jättänyt kertomatta virheestä tai jos virhe 
johtuu kuluttajan toimittamasta 
materiaalista.

Or.de

Perustelu

Kuluttajan tietoisuus virheestä ei vaikuta millään tavalla virheen olemassaoloon. Tästä syystä 
säännös siirrettiin 24 artiklan 3 kohdasta omaksi säännöksekseen (nyt 25 artikla).

Tarkistus 1180
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Elinkeinoharjoittaja on vastuussa 
kuluttajalle virheestä, joka on olemassa, 
kun vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle.

Elinkeinoharjoittaja ja valmistaja ovat 
yhtäläisesti vastuussa kuluttajalle 
virheestä, joka on olemassa, kun 
vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle.

Or.en

Tarkistus 1181
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
25 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla

Takautumisoikeus

1. Jos voidaan osoittaa, että tavaran 
lopullinen myyjä on vastuussa kuluttajalle 
virheestä, joka johtuu tavaran 
valmistajan, saman sopimusketjun 
aikaisemman myyjän tai jonkin muun 
välittäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä, 
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tavaran lopullisella myyjällä on oikeus 
vaatia oikaisua hänen 
sopimussuhteittensa mukaan vastuussa 
olevilta osapuolilta.
2. Kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään, keneltä vastuussa olevalta 
henkilöltä tai olevilta henkilöiltä 
lopullinen myyjä voi vaatia oikaisua, sekä 
oikaisuun tarvittavista toimista ja siihen 
liittyvistä ehdoista. Tästä säädetään 
tavalla, joka varmistaa oikeuksien 
toimivuuden.
3. Edellisessä kohdassa tarkoitetulla 
vastuulliseksi osoitetulla henkilöllä on 
todistustaakka, joka koskee virhevastuun 
puuttumista ja sitä, että lopullisen myyjän 
kuluttajalle tekemä oikaisu ei itse asiassa 
ollut tarpeen.

Or.it

Tarkistus 1182
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
25 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

25 b artikla

Tuottajan suora vastuu

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt 
siitä, milloin toimitusketjun huippu on 
suoraan vastuussa mahdollisista virheistä, 
noudattaen samalla sopimusvapauden 
periaatetta ja kansallisen lainsäädännön 
säännöksiä, jotka koskevat myyjän ja 
minkä tahansa muun välittäjän suhteita 
kuluttajaan.

Or.it
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Tarkistus 1183
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Virheen oikaisu Poistetaan.
1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 
2–5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että 
a) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara, 
b) hintaa alennetaan,
c) sopimus puretaan.
2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe valintansa mukaan joko 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara. 
3. Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, 
että virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen. Elinkeinonharjoittajan 
panostus on suhteeton, jos siitä 
aiheutuvat kustannukset olisivat 
hinnanalennukseen tai sopimuksen 
purkuun verrattuna liialliset, kun otetaan 
huomioon tavaroiden arvo ilman virhettä 
ja virheen merkittävyys. Kuluttaja voi 
purkaa sopimuksen vain, jos virhe on 
vähäistä merkittävämpi.
4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 
1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 
seuraavissa tilanteissa: 
a) elinkeinonharjoittaja on suoraan tai 
epäsuorasti kieltäytynyt oikaisemasta 
virhettä; 
b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut 
virhettä kohtuullisen ajan kuluessa; 
c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut 
kuluttajalle huomattavaa haittaa 
yrittäessään oikaista virheellisyyttä;
d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.
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5. Arvioitaessa sitä, aiheutuuko 
kuluttajalle huomattavaa haittaa ja mikä 
on elinkeinonharjoittajan tarvitsema 
kohtuullinen aika virheen oikaisemiseen, 
otetaan huomioon tavaroiden luonne tai 
24 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukainen tarkoitus, jota varten kuluttaja 
on tavarat hankkinut.

Or.de

Tarkistus 1184
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Virheen oikaisu Lakiin perustuvat kuluttajan oikeudet, 
kun tavarassa on virhe

Or.de

Perustelu

Luvun keskeinen säännös muodostaa lakiin perustuvien kuluttajan oikeuksien porrasmaisen 
järjestelmän. Jos tavara on virheellinen, kuluttaja voi ennen kaikkea vaatia oikaisua 
(korjaamista tai vaihtamista) suhteellisuusperiaatteen rajoissa (3 kohta).

Tarkistus 1185
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 
2–5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

Poistetaan.

a) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara,
b) hintaa alennetaan,
c) sopimus puretaan.
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Or.fr

Tarkistus 1186
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 
2–5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajilla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus valita jokin 
seuraavista oikaisukeinoista:

Or.en

Tarkistus 1187
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus valita jokin 
seuraavista oikaisukeinoista:

Or.en

Tarkistus 1188
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 
valintansa mukaan mahdollisuus 
turvautua 2–5 kohdan ehtojen mukaisesti 
seuraaviin keinoihin:

Or.fr
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Perustelu

Oikaisukeinojen arvojärjestystä koskeva periaate kumotaan.

Tarkistus 1189
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 
kuluttajalla on 2–5 kohdan ehtojen 
mukaisesti oikeus siihen, että

a) virhe korjataan,
b) tavara vaihdetaan,

c) hintaa alennetaan,
d) sopimus puretaan.

Kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain, jos 
virhe on vähäistä merkittävämpi.

Or.fr

Perustelu

Oikaisukeinojen arvojärjestys kumotaan, jotta kuluttajalle voidaan taataa mahdollisuus valita 
sopivin vaihtoehto olosuhteet huomioon ottaen. Se, että kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain, 
jos virhe on vähäistä merkittävämpi, takaa kuitenkin järjestelyn tasapainon.

Tarkistus 1190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdassa vahvistettujen ehtojen
mukaisesti oikeus siihen, että

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 



PE452.545v01-00 32/222 AM\836859FI.doc

FI

kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön 
tässä artiklassa vahvistetuista poikkeavia 
säännöksiä varmistaakseen 
kuluttajasuojan korkeamman tason.

Or.el

Tarkistus 1191
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan ja valintansa mukaisesti oikeus 
siihen, että

Or.fr

Perustelu

Oikaisuvalinnan on oltava kuluttajalla.

Tarkistus 1192
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos toimitetussa tavarassa on virhe, kun 
vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle,
kuluttajalla on lakiin perustuvat oikeudet 
seuraavien säännösten mukaisesti:

Or.de

Perustelu

Luvun keskeinen säännös muodostaa lakiin perustuvien kuluttajan oikeuksien porrasmaisen 
järjestelmän. Jos tavara on virheellinen, kuluttaja voi ennen kaikkea vaatia oikaisua 
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(korjaamista tai vaihtamista) suhteellisuusperiaatteen rajoissa (3 kohta).

Tarkistus 1193
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Elinkeinoharjoittaja on vastuussa 
kuluttajalle virheestä, joka on olemassa, 
kun vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle. Jos 
tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–5 
kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

Or.de

Tarkistus 1194
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajilla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus valita jokin 
seuraavista oikaisukeinoista:

Or.en

Tarkistus 1195
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan ja valintansa mukaisesti oikeus 
siihen, että
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Or.en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on antaa kuluttajille mahdollisuus palauttaa ostamansa 
virheellinen tavara tai saada siitä korvausta.

Tarkistus 1196
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti valintansa mukaan
oikeus siihen, että

Or.pl

Perustelu

Kuluttajalle olisi annettava oikeus valita, mitä oikaisukeinoa käytetään.

Tarkistus 1197
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 2–
5 kohdan mukaisesti oikeus siihen, että

1. Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on 
oikeus virheen oikaisuun seuraavilla 
tavoilla:

Or.en

Tarkistus 1198
Damien Abad

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

a) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara,

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Ks. oikaisukeinojen arvojärjestyksen kumoamista koskeva tarkistus 26 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 1199
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara,

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Luvun keskeinen säännös muodostaa lakiin perustuvien kuluttajan oikeuksien porrasmaisen 
järjestelmän. Jos tavara on virheellinen, kuluttaja voi ennen kaikkea vaatia oikaisua 
(korjaamista tai vaihtamista) suhteellisuusperiaatteen rajoissa (3 kohta).

Tarkistus 1200
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara,

a) tavara korjataan,

Or.en
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Tarkistus 1201
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara,

a) tavara korjataan,

Or.en

Tarkistus 1202
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara,

a) tavara korjataan,

Or.fr

Tarkistus 1203
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

α) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara,

α) virhe oikaistaan korjaamalla,

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

Or.el
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Tarkistus 1204
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara,

a) tavara korjataan,

Or.en

Tarkistus 1205
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara,

a) tavara korjataan tai vaihdetaan,

Or.en

Tarkistus 1206
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tavara vaihdetaan,

Or.en

Tarkistus 1207
Evelyne Gebhardt

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

a b) tavara vaihdetaan,

Or.en

Tarkistus 1208
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

a c) tavara vaihdetaan,

Or.fr

Tarkistus 1209
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Komission teksti Tarkistus

a a) virhe oikaistaan vaihtamalla tavara,
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön 
tässä artiklassa vahvistetuista poikkeavia 
säännöksiä varmistaakseen 
kuluttajasuojan korkeamman tason.

Or.el

Tarkistus 1210
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

b) hintaa alennetaan, Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Ks. oikaisukeinojen arvojärjestyksen kumoamista koskeva tarkistus 26 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 1211
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) hintaa alennetaan, Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Luvun keskeinen säännös muodostaa lakiin perustuvien kuluttajan oikeuksien porrasmaisen 
järjestelmän. Jos tavara on virheellinen, kuluttaja voi ennen kaikkea vaatia oikaisua 
(korjaamista tai vaihtamista) suhteellisuusperiaatteen rajoissa (3 kohta).

Tarkistus 1212
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) hintaa alennetaan, b) alennetaan hintaa,

Or.en
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Tarkistus 1213
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) hintaa alennetaan, b) alennetaan hintaa,

Or.en

Tarkistus 1214
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) hintaa alennetaan, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or.fr

Tarkistus 1215
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) hintaa alennetaan, b) alennetaan hintaa,

Or.en

Tarkistus 1216
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta 



AM\836859FI.doc 41/222 PE452.545v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

b) hintaa alennetaan, b) alennetaan hintaa,

Or.en

Tarkistus 1217
Catherine Stihler

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tavara vaihdetaan,

Or.en

Tarkistus 1218
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sopimus puretaan. Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Ks. oikaisukeinojen arvojärjestyksen kumoamista koskeva tarkistus 26 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 1219
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sopimus puretaan. Poistetaan.

Or.de
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Perustelu

Luvun keskeinen säännös muodostaa lakiin perustuvien kuluttajan oikeuksien porrasmaisen 
järjestelmän. Jos tavara on virheellinen, kuluttaja voi ennen kaikkea vaatia oikaisua 
(korjaamista tai vaihtamista) suhteellisuusperiaatteen rajoissa (3 kohta).

Tarkistus 1220
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sopimus puretaan. c) sopimus puretaan. Sopimus puretaan 
ilman aiheetonta viivytystä ja enintään 30 
päivän kuluessa kuluttajan esittämästä 
pyynnöstä peruuttaa sopimus.

Or.en

Tarkistus 1221
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) sopimus puretaan. c) sopimus peruutetaan 30 päivän 
kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta.
Kun on kyse sekasopimuksista, 
kuluttajalla on laillinen oikeus peruuttaa 
sopimus, ellei palvelujen suorittaminen 
muodosta suurinta osaa sopimuksesta.

Or.en

Tarkistus 1222
Robert Rochefort

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

c) sopimus puretaan. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or.fr

Tarkistus 1223
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sopimus puretaan. c) sopimus puretaan 30 päivän kuluessa 
tavaroiden vastaanottamisesta.

Or.en

Tarkistus 1224
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) sopimus puretaan. c) sopimus raukeaa ja asiakas saa 
takaisin kaikki maksamansa summat.

Or.en

Tarkistus 1225
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Jos sopimus on sekasopimus, 
kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 
kokonaisuudessaan, ellei palvelujen 
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suorittaminen muodosta olennaisinta 
osaa sopimuksesta.

Or.en

Tarkistus 1226
Kurt Lechner

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

Komission teksti Tarkistus

c b) Kun on kyse digitaalisista palveluista, 
joissa tekniset ongelmat viivästyttävät 
latausta tai aiheuttavat latauksen 
epäonnistumisen kohtuullisen pitkään tai 
jos lataus estyy kokonaan, kuluttajalla on 
oikeus digitaalisen sisällön vaihtamiseen 
tai suoritetun maksun palautukseen.

Or.en

Tarkistus 1227
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. maksetaan vahingonkorvausta

Or.de

Perustelu

Jos virheen oikaisu ei onnistu, elinkeinonharjoittaja kieltäytyy siitä tai oikaisu on tarpeeton, 
kuluttajan käytettäväksi jäävät hinnanalennus, sopimuksen purkaminen ja vahingonkorvaus, 
jotka ovat kaikki samanarvoisia keskenään ja joilla myyjä voi hyvittää virheen.
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Tarkistus 1228
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen 
vain, jos virhe on vähäistä merkittävämpi.

Or.fr

Tarkistus 1229
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 c. Kun on kyse digitaalisista tuotteista, 
joissa tekniset ongelmat viivästyttävät 
latausta tai aiheuttavat latauksen 
epäonnistumisen kohtuullisen pitkään tai 
jos lataus estyy kokonaan, kuluttajalla on 
oikeus digitaalisen sisällön vaihtamiseen 
tai suoritetun maksun palautukseen.

Or.en

Tarkistus 1230
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 d. Kun on kyse digitaalisista palveluista, 
joissa tekniset ongelmat viivästyttävät 
latausta tai aiheuttavat latauksen 
epäonnistumisen kohtuullisen pitkään tai 
jos lataus estyy kokonaan, kuluttajalla on 
oikeus digitaalisen sisällön vaihtamiseen 
tai suoritetun maksun palautukseen.
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Or.en

Tarkistus 1231
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 e kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 e. Kun on kyse digitaalisista palveluista, 
joissa tekniset ongelmat viivästyttävät 
latausta tai aiheuttavat latauksen 
epäonnistumisen kohtuullisen pitkään tai 
jos lataus estyy kokonaan, kuluttajalla on 
oikeus digitaalisen sisällön vaihtamiseen 
tai suoritetun maksun palautukseen.

Or.en

Perustelu

Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 1232
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe valintansa mukaan joko 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 1233
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta 



AM\836859FI.doc 47/222 PE452.545v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe valintansa mukaan joko 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

Poistetaan.

Or.fr

Tarkistus 1234
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe valintansa mukaan joko 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1235
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe valintansa mukaan joko 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Oikaisuvalinnan on oltava kuluttajalla eikä elinkeinonharjoittajalla.
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Tarkistus 1236
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe valintansa mukaan joko 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1237
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe valintansa mukaan joko 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Ks. oikaisukeinojen arvojärjestyksen kumoamista koskeva tarkistus 26 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 1238
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe valintansa mukaan joko korjaamalla 
tai vaihtamalla tavara.

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe kuluttajan valinnan mukaan joko 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

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

Or.el

Tarkistus 1239
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe valintansa mukaan joko 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara.

2. Elinkeinonharjoittaja täyttää virheestä 
johtuvat velvoitteensa kuluttajan valinnan 
mukaisesti, jos tämä on mahdollista eikä 
aiheuta elinkeinonharjoittajalle 
kohtuuttomia kustannuksia.

Or.el

Tarkistus 1240
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe valintansa mukaan joko korjaamalla 
tai vaihtamalla tavara.

2. Elinkeinonharjoittajan on oikaistava 
virhe asiakkaan valinnan mukaan joko 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara.
Kuluttaja voi 30 päivän kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä hänelle 
purkaa sopimuksen ja saada takaisin 
kaikki maksamansa summat, paitsi jos 
virhe on vähäpätöinen. Tätä 30 päivän 
määräaikaa lyhennetään, jos
a) tavarat ovat pilaantuvia, tai
b) kuluttajan olisi pitänyt havaita virhe 
ennen kuin toteuttaa toimia, jotka ovat 
ristiriidassa palauttamisen kanssa.
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Or.en

Tarkistus 1241
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

– Kun on kyse digitaalisista palveluista, 
elinkeinonharjoittajan on oikaistava virhe 
valintansa mukaan joko korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara.

Or.en

Tarkistus 1242
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos kuluttaja suostuu siihen, että 
virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara, 2 kohdassa tarkoitettu 
aika keskeytyy siihen saakka, kun 
korjaaminen on päättynyt 
menestyksellisesti tai havaittu 
mahdottomaksi tai kun kuluttaja on 
saanut vaihdetun tavaran haltuunsa.

Or.en

Tarkistus 1243
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, Poistetaan.
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että virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen. Elinkeinonharjoittajan 
panostus on suhteeton, jos siitä 
aiheutuvat kustannukset olisivat 
hinnanalennukseen tai sopimuksen 
purkuun verrattuna liialliset, kun otetaan 
huomioon tavaroiden arvo ilman virhettä 
ja virheen merkittävyys.

Or.fr

Perustelu

Ks. oikaisukeinojen arvojärjestyksen kumoamista koskeva tarkistus 26 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 1244
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen. Elinkeinonharjoittajan 
panostus on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat hinnanalennukseen 
tai sopimuksen purkuun verrattuna 
liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden 
arvo ilman virhettä ja virheen 
merkittävyys.

Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen, sopimuksen purkamisen 
tai vahingonkorvauksen. 
Elinkeinonharjoittajan panostus on 
suhteeton, jos siitä aiheutuvat kustannukset 
olisivat hinnanalennukseen tai sopimuksen 
purkuun verrattuna liialliset, kun otetaan 
huomioon tavaroiden arvo ilman virhettä ja 
virheen merkittävyys.

Or.de

(Ks. 26 artiklan 1 kohta.)



PE452.545v01-00 52/222 AM\836859FI.doc

FI

Tarkistus 1245
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen. Elinkeinonharjoittajan 
panostus on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat hinnanalennukseen 
tai sopimuksen purkuun verrattuna 
liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden 
arvo ilman virhettä ja virheen 
merkittävyys.

Jos kuluttaja valitsee tavaran korjauksen 
tai vaihtamisen, elinkeinonharjoittajan on 
pantava tämä täytäntöön mahdollisimman 
nopeasti, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on 
osoittanut, että virheen oikaiseminen 
korjaamalla tai vaihtamalla tavara olisi 
lainvastaista, mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan panostus 
on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat hinnanalennukseen 
tai sopimuksen purkuun verrattuna 
liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden 
arvo ilman virhettä ja virheen 
merkittävyys.

Or.fr

Tarkistus 1246
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen. Elinkeinonharjoittajan 
panostus on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat hinnanalennukseen 
tai sopimuksen purkuun verrattuna 

Kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia virheen 
oikaisemista korjaamalla tai vaihtamalla,
jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan panostus 
on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat johonkin muuhun 
kuluttajan käytettävissä olevaan 
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liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden 
arvo ilman virhettä ja virheen 
merkittävyys.

oikaisukeinoon verrattuna liialliset, kun 
otetaan huomioon tavaroiden arvo ilman 
virhettä ja virheen merkittävyys.

Or.en

Perustelu

Kuluttajien luottamusta lisää se, että kuluttaja voi valita korjaamisen, vaihtamisen, 
sopimuksen purkamisen tai hinnanalaennuksen välillä, paitsi jos se edellyttää 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta panostamista.

Tarkistus 1247
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen. Elinkeinonharjoittajan 
panostus on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat hinnanalennukseen 
tai sopimuksen purkuun verrattuna 
liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden 
arvo ilman virhettä ja virheen 
merkittävyys.

Kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia virheen 
oikaisemista korjaamalla tai vaihtamalla,
jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan panostus 
on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat hinnanalennukseen 
tai sopimuksen purkuun verrattuna 
liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden 
arvo ilman virhettä ja virheen 
merkittävyys.

Or.en

Tarkistus 1248
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 



PE452.545v01-00 54/222 AM\836859FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen. Elinkeinonharjoittajan 
panostus on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat hinnanalennukseen 
tai sopimuksen purkuun verrattuna 
liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden 
arvo ilman virhettä ja virheen 
merkittävyys.

Kuluttajalla ei ole oikeutta tavaran 
korjaamiseen tai vaihtamiseen, jos 
elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan panostus 
on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat hinnanalennukseen 
tai sopimuksen purkuun verrattuna 
liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden 
arvo ilman virhettä ja virheen 
merkittävyys.

Or.fr

Tarkistus 1249
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, 
että virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen. Elinkeinonharjoittajan 
panostus on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat hinnanalennukseen 
tai sopimuksen purkuun verrattuna
liialliset, kun otetaan huomioon
tavaroiden arvo ilman virhettä ja virheen 
merkittävyys.

Oikaisua pidetään suhteettomana, jos siitä
aiheutuisi elinkeinonharjoittajalle 
kustannuksia, jotka vaihtoehtoiseen 
oikaisutapaan verrattuna ovat 
kohtuuttomia ottaen huomioon

a) tavaran arvo ilman virhettä,
b) virheen merkittävyys, ja
c) se, voitaisiinko asia oikaista muulla 
tavalla aiheuttamatta kuluttajalle 
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huomattavaa haittaa.
Korjaaminen tai vaihtaminen on tehtävä 
kohtuullisen ajan kuluessa ja 
aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa 
haittaa.

Or.de

Perustelu

Johdonmukaisuus jo voimassa olevan kulutustavarakauppadirektiivin kanssa, johon myyjien 
ja kuluttajien oli mukauduttava vasta muutama vuosi sitten. Epäsuhtaisuus olisi voitava 
määrittää esimerkiksi myös tavaran korjaamisen ja sopimuksen purkamisen välisen suhteen 
perusteella. Muuten myyjän ja kuluttajan etuja ei saada riittävällä tavalla tasapainoon.

Tarkistus 1250
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen. Elinkeinonharjoittajan 
panostus on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat hinnanalennukseen 
tai sopimuksen purkuun verrattuna 
liialliset, kun otetaan huomioon tavaroiden 
arvo ilman virhettä ja virheen 
merkittävyys.

Kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia virheen 
oikaisemista korjaamalla tai vaihtamalla,
jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta. Elinkeinonharjoittajan panostus 
on suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat johonkin muuhun 
kuluttajan käytettävissä olevaan 
oikaisukeinoon verrattuna liialliset, kun 
otetaan huomioon tavaroiden arvo ilman 
virhettä ja virheen merkittävyys.

Or.en

Tarkistus 1251
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen oikaiseminen korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara olisi lainvastaista, 
mahdotonta tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, kuluttaja voi valita 
hinnanalennuksen tai sopimuksen 
purkamisen. Elinkeinonharjoittajan 
panostus on suhteeton, jos siitä 
aiheutuvat kustannukset olisivat 
hinnanalennukseen tai sopimuksen 
purkuun verrattuna liialliset, kun otetaan 
huomioon tavaroiden arvo ilman virhettä 
ja virheen merkittävyys.

Jos kuluttajan valitsema oikaisukeino on 
tavaran korjaaminen tai vaihtaminen, ja
elinkeinonharjoittaja on osoittanut, että 
virheen korjaaminen kuluttajan valinnan 
mukaisesti on lainvastaista, mahdotonta tai 
edellyttäisi elinkeinonharjoittajalta 
suhteetonta panostusta, kuluttajalle on 
tarjottava toinen kyseisistä kahdesta 
oikaisukeinosta.

Or.en

Tarkistus 1252
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

Elinkeinonharjoittajan panostus on 
suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat muuhun 
oikaisukeinoon verrattuna liialliset, kun 
otetaan huomioon tavaroiden arvo ilman 
virhettä ja virheen merkittävyys.

Or.en

Tarkistus 1253
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

Jos molemmat kyseisistä oikaisukeinoista 
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ovat lainvastaisia, mahdottomia tai 
edellyttäisivät elinkeinonharjoittajalta 
suhteetonta panostusta, kuluttaja voi 
vapaasti valita hinnanalennuksen tai 
sopimuksen purkamisen.

Or.en

Tarkistus 1254
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain, jos 
virhe on vähäistä merkittävämpi.

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Ks. oikaisukeinojen arvojärjestyksen kumoamista koskeva tarkistus 26 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 1255
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain, jos 
virhe on vähäistä merkittävämpi.

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Tämä on toistettu aikaisemmin 26 kohdan 1 kohdan a alakohdassa.
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Tarkistus 1256
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain, jos 
virhe on vähäistä merkittävämpi.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Vaikeudet "vähäisen" määrittelemisessä johtaisivat oikeudenkäynteihin ja riippuvuuteen 
niistä saatavasta oikeuskäytännöstä.

Tarkistus 1257
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain, jos
virhe on vähäistä merkittävämpi.

Kuluttaja voi purkaa myyntisopimuksen, 
jollei elinkeinonharjoittaja voi todistaa, 
että virhe on vähäinen.

Or.en

Tarkistus 1258
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain, jos 
virhe on vähäistä merkittävämpi.

Kuluttaja voi purkaa sopimuksen, paitsi jos 
virhe on vähämerkityksinen eikä vaikuta 
tavaran toimintaan, turvallisuuteen tai 
ulkoasun esteettisyyteen. Jos 
elinkeinonharjoittaja kieltäytyy 
purkamasta sopimusta, todistustaakka on 
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hänellä.

Or.el

Tarkistus 1259
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos kuluttaja valitsee korjauksen, 
vaihtamisen tai hinnanalennuksen ja jos 
valinta osoittautuu mahdottomaksi, 
lainvastaiseksi tai edellyttäisi 
elinkeinonharjoittajalta suhteetonta 
panostusta, elinkeinonharjoittaja voi 
vaatia, että virhe korjataan tai tavara 
vaihdetaan kuluttajan alkuperäisen 
valinnan mukaisesti. 
Elinkeinonharjoittajan panostus on 
suhteeton, jos siitä aiheutuvat 
kustannukset olisivat virheen 
korjaamiseen tai tavaran vaihtamiseen 
verrattuna liialliset, kun otetaan 
huomioon tavaroiden arvo ilman virhettä 
ja virheen merkittävyys.

Or.fr

Perustelu

Kohdan yhdenmukaistaminen 1 ja 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 1260
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 
1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 
seuraavissa tilanteissa:

Poistetaan.
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a) elinkeinonharjoittaja on suoraan tai 
epäsuorasti kieltäytynyt oikaisemasta 
virhettä;
b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut 
virhettä kohtuullisen ajan kuluessa;
c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut 
kuluttajalle huomattavaa haittaa 
yrittäessään oikaista virheellisyyttä;
d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

Or.fr
(Ks. Hoan Ngocin 26 artiklan 1 kohtaa, johdanto-osaa ja 26 artiklan 2 kohtaa koskevat 

tarkistukset.

Perustelu

Oikaisuvalinnan on oltava kuluttajalla sekä tässä kohdassa mainituissa tilanteissa että 
kaikissa muissakin tilanteissa.

Tarkistus 1261
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 
1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 
seuraavissa tilanteissa:

Poistetaan.

a) elinkeinonharjoittaja on suoraan tai 
epäsuorasti kieltäytynyt oikaisemasta 
virhettä;
b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut 
virhettä kohtuullisen ajan kuluessa;
c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut 
kuluttajalle huomattavaa haittaa 
yrittäessään oikaista virheellisyyttä;
d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

Or.el
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Tarkistus 1262
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 1 
kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 
seuraavissa tilanteissa:

4. Lukuun ottamatta 1 e kohtaa kuluttaja 
voi turvautua mihin tahansa 1 kohdassa 
tarkoitettuun oikaisukeinoon seuraavissa
tilanteissa:

Or.en

Tarkistus 1263
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 1 
kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 
seuraavissa tilanteissa:

4. Poiketen 1 d kohdasta kuluttaja voi 
turvautua mihin tahansa 1 kohdassa 
tarkoitettuun oikaisukeinoon seuraavissa 
tilanteissa:

Or.en

Tarkistus 1264
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 
1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon
seuraavissa tilanteissa:

4. Jos oikaisukeinoksi on valittu 
korjaaminen tai vaihtaminen, kuluttajalla 
on kuitenkin oikeus sopimuksen 
purkamiseen tai hinnanalennukseen
seuraavissa tilanteissa:
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Or.fr

Tarkistus 1265
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 
1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon
seuraavissa tilanteissa:

4. Jos tavara korjataan tai vaihdetaan 
kuluttajan valinnan tai 
elinkeinonharjoittajan vaatimuksen 
mukaisesti, kuluttajalla on kuitenkin 
oikeus sopimuksen purkamiseen tai 
hinnanalennukseen seuraavissa 
tilanteissa:

Or.fr

Perustelu

Tarkoituksena on määritellä johdantokappale yksityiskohtaisemmin. 

Tarkistus 1266
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 
1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 
seuraavissa tilanteissa:

4. Kuluttaja voi rajoittamatta 5 kohdan 
b alakohdan soveltamista vaatia 
asianmukaista hinnanalennusta tai 
sopimuksen purkamista, jos

Or.de

Perustelu

On syytä säilyttää kaupanvastuun hierarkia. Johdonmukaisuus jo voimassa olevan 
kulutustavarakauppadirektiivin kanssa, johon myyjien ja kuluttajien oli mukauduttava vasta 
muutama vuosi sitten. 
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Tarkistus 1267
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 
1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 
seuraavissa tilanteissa:

4. Kuluttaja voi rajoittamatta 5 kohdan 
b alakohdan soveltamista vaatia 
asianmukaista hinnanalennusta tai 
sopimuksen purkamista, jos
a) kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia 
korjaamista eikä vaihtamista, tai
a a) yrittäjä on nimenomaisesti 
kieltäytynyt oikaisemasta virhettä tai 
kieltäytyminen on pääteltävissä hänen 
käytöksestään, tai
b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut 
virhettä kohtuullisen ajan kuluessa;
c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut 
kuluttajalle huomattavaa haittaa virhettä 
oikaistessaan;
d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa 
korjaamisen jälkeen.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 141.

Tarkistus 1268
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 
1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 

4. Jos kuluttaja voi vaatia tavaran 
korjaamista ja jos elinkeinonharjoittajalle 
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seuraavissa tilanteissa: asetettu määräaika tähän on kulunut 
umpeen ilman, että tavaraa on korjattu, 
kuluttaja voi korjata tavaran itse ja vaatia 
elinkeinonharjoittajalta korvausta 
aiheutuneista kustannuksista. Määräajan 
asettaminen on olennaisen tärkeää, jos 
elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt 
korjaamasta tavaraa tai erityiset 
olosuhteet molempien osapuolten edut 
huomioon ottaen oikeuttavat kuluttajan 
korjaamaan tavaran välittömästi itse.

Or.de

Perustelu

Die zentrale Vorschrift des Kapitels stellt ein Stufenverhältnis der Gewährleistungsrechte her.
Primär kann der Verbraucher bei Vertragswidrigkeit der Ware Abhilfe (Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung) verlangen, begrenzt durch das Kriterium der Verhältnismäßigkeit (Absatz 3).
Der neue Absatz 4 normiert in Anknüpfung an den Nachbesserungsanspruch einen weiteren 
Rechtsbehelf für den Verbraucher: Nach erfolgloser Fristsetzung zur Nachbesserung hat 
dieser das Recht zur Selbstvornahme und kann dann Ersatz seiner erforderlichen 
Aufwendungen vom Gewerbetreibenden verlangen.

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

Tarkistus 1269
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 1 
kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 
seuraavissa tilanteissa:

4. Sen estämättä, mitä 1 d kohdassa 
säädetään, kuluttaja voi turvautua mihin 
tahansa 1 kohdassa tarkoitettuun 
oikaisukeinoon seuraavissa tilanteissa:

Or.en
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Tarkistus 1270
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 
1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 
seuraavissa tilanteissa:

4. Kuluttaja voi vaatia asianmukaista 
hinnanalennusta tai sopimuksen 
purkamista, jos

Or.en

Tarkistus 1271
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttaja voi turvautua mihin tahansa 
1 kohdassa tarkoitettuun oikaisukeinoon 
seuraavissa tilanteissa:

4. Kuluttaja voi rajoittamatta 5 kohdan 
b alakohdan soveltamista vaatia 
asianmukaista hinnanalennusta tai 
sopimuksen purkamista, jos
a) kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia 
korjaamista eikä vaihtamista, tai

Or.en

Tarkistus 1272
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) elinkeinonharjoittaja on suoraan tai 
epäsuorasti kieltäytynyt oikaisemasta 
virhettä;

Poistetaan.

Or.de
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Perustelu

Seurausta saman esittäjän 26 artiklaan esittämistä tarkistuksista. 

Tarkistus 1273
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) elinkeinonharjoittaja on suoraan tai 
epäsuorasti kieltäytynyt oikaisemasta 
virhettä;

a) kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia 
korjaamista eikä vaihtamista;

Or.de

Perustelu

Johdonmukaisuus jo voimassa olevan kulutustavarakauppadirektiivin kanssa, johon myyjien 
ja kuluttajien oli mukauduttava vasta muutama vuosi sitten. 

Tarkistus 1274
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) elinkeinonharjoittaja on suoraan tai 
epäsuorasti kieltäytynyt oikaisemasta 
virhettä;

a) kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia 
korjaamista eikä vaihtamista, tai

Or.en

Tarkistus 1275
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

a) elinkeinonharjoittaja on suoraan tai 
epäsuorasti kieltäytynyt oikaisemasta 
virhettä;

a) elinkeinonharjoittaja on nimenomaisesti
kieltäytynyt oikaisemasta virhettä tai 
kieltäytyminen on pääteltävissä hänen 
käytöksestään, tai

Or.en

Tarkistus 1276
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komission teksti Tarkistus

a a) elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt 
oikaisemasta virhettä;

Or.en

Tarkistus 1277
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut 
virhettä kohtuullisen ajan kuluessa;

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Seurausta saman esittäjän 26 artiklaan esittämistä tarkistuksista. 
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Tarkistus 1278
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut 
virhettä kohtuullisen ajan kuluessa;

b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut tai 
todennäköisesti ei oikaise virhettä 
kohtuullisen ajan kuluessa;

Or.en

Tarkistus 1279
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut 
kuluttajalle huomattavaa haittaa 
yrittäessään oikaista virheellisyyttä;

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Seurausta saman esittäjän 26 artiklaan esittämistä tarkistuksista. 

Tarkistus 1280
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut
kuluttajalle huomattavaa haittaa
yrittäessään oikaista virheellisyyttä;

c) korjaamisesta ja vaihtamisesta 
aiheutuisi kuluttajalle huomattavaa haittaa;

Or.de
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Perustelu

Komission teksti tarkoittaisi, että virhe oikaistiin, mutta kuluttajalla olisi lisäksi oikeus 
hinnanalennukseen / sopimuksen purkamiseen. Tässä olisi tosiasiassa kyse rangaistuksesta, 
mikä ei kuulu vastuun alalle.

Tarkistus 1281
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut 
kuluttajalle huomattavaa haittaa
yrittäessään oikaista virheellisyyttä;

c) elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen aiheuttaen huomattavaa haittaa
kuluttajalle;

Or.en

Tarkistus 1282
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut 
kuluttajalle huomattavaa haittaa
yrittäessään oikaista virheellisyyttä;

c) elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen aiheuttaen huomattavaa haittaa
kuluttajalle;

Or.en

Tarkistus 1283
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut 
kuluttajalle huomattavaa haittaa

c) elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen aiheuttaen huomattavaa haittaa
kuluttajalle tai elinkeinonharjoittaja ei 
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yrittäessään oikaista virheellisyyttä; todennäköisesti kykene oikaisemaan
virheellisyyttä aiheuttamatta huomattavaa 
haittaa kuluttajalle;

Or.en

Tarkistus 1284
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Seurausta saman esittäjän 26 artiklaan esittämistä tarkistuksista. 

Tarkistus 1285
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

d) sama puute on esiintynyt uudestaan tai 
on esiintynyt uusi puute tavaran 
korjaamisen tai vaihtamisen jälkeen.

Or.en

Tarkistus 1286
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

d) sama puute on esiintynyt uudestaan tai 
on esiintynyt uusi puute tavaran
korjaamisen tai vaihtamisen jälkeen.

Or.en

Tarkistus 1287
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

d) sama puute on esiintynyt uudestaan tai 
uusi puute on esiintynyt sen jälkeen, kun 
tavara on korjattu tai vaihdettu 
ensimmäisen kerran.

Or.fr

Tarkistus 1288
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

d) sama tai samankaltainen puute on 
esiintynyt tavaran korjaamisen tai 
vaihtamisen jälkeen.

Or.en

Tarkistus 1289
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

d) sama puute on esiintynyt useammin kuin 
kerran lyhyen ajan kuluessa.

d) sama puute on esiintynyt useammin kuin 
kerran lyhyen ajan kuluessa, ja 
elinkeinonharjoittaja on yrittänyt korjata 
sitä vähintään kahteen otteeseen.

Or.de

Tarkistus 1290
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

d) sama tai muu puute on esiintynyt lyhyen 
ajan kuluessa tavaran ensimmäisestä 
korjaamisesta tai vaihtamisesta.

Or.en

Tarkistus 1291
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

d) sama puute on esiintynyt kahdesti.

Or.en

Tarkistus 1292
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

d) sama puute on esiintynyt useammin kuin
kerran lyhyen ajan kuluessa.

d) sama puute on esiintynyt useammin kuin
kaksi kertaa lyhyen ajan kuluessa.

Or.en

Tarkistus 1293
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) sama puute on esiintynyt useammin 
kuin kerran lyhyen ajan kuluessa.

d) korjauksen jälkeen puute esiintyy
lyhyen ajan kuluessa.

Or.en

Tarkistus 1294
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) kuluttajalla on syytä uskoa, että 
tavarat ovat vaarallisia.

Or.en

Tarkistus 1295
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Arvioitaessa sitä, aiheutuuko 
kuluttajalle huomattavaa haittaa ja mikä 
on elinkeinonharjoittajan tarvitsema 

Poistetaan.



PE452.545v01-00 74/222 AM\836859FI.doc

FI

kohtuullinen aika virheen oikaisemiseen, 
otetaan huomioon tavaroiden luonne tai 
24 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukainen tarkoitus, jota varten kuluttaja 
on tavarat hankkinut.

Or.fr

(Ks. Hoan Ngocin 26 artiklan 4 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 1296
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Arvioitaessa sitä, aiheutuuko 
kuluttajalle huomattavaa haittaa ja mikä 
on elinkeinonharjoittajan tarvitsema 
kohtuullinen aika virheen oikaisemiseen, 
otetaan huomioon tavaroiden luonne tai 
24 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukainen tarkoitus, jota varten kuluttaja 
on tavarat hankkinut.

Poistetaan.

Or.fr

Perustelu

Kohta yhdenmukaistetaan muilta osin tarkistetun artiklan kanssa.

Tarkistus 1297
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Arvioitaessa sitä, aiheutuuko 
kuluttajalle huomattavaa haittaa ja mikä 
on elinkeinonharjoittajan tarvitsema 
kohtuullinen aika virheen oikaisemiseen, 
otetaan huomioon tavaroiden luonne tai 

5. Jos virheen oikaiseminen on 
mahdotonta tai kohtuutonta tai jos se ei 
tapahdu kohtuullisen määräajan 
kuluessa, kuluttaja voi vaatia 
asianmukaista hinnanalennusta tai 
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24 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukainen tarkoitus, jota varten kuluttaja 
on tavarat hankkinut.

purkaa sopimuksen. Sopimusta ei voi 
purkaa, jos virhe on vähäinen.

Or.de

Perustelu

Luvun keskeinen säännös muodostaa lakiin perustuvien kuluttajan oikeuksien porrasmaisen 
järjestelmän. Jos tavara on virheellinen, kuluttaja voi ennen kaikkea vaatia oikaisua 
(korjaamista tai vaihtamista) suhteellisuusperiaatteen rajoissa (3 kohta). Jos virheen oikaisu 
ei ole kuluttajalle käytännössä mahdollinen, hänen on voitava vaatia hinnanalennusta tai 
purkaa sopimus (5 kohta).

Tarkistus 1298
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioilla on oikeus pitää 
voimassa tai antaa kansallisia 
säännöksiä, joiden nojalla kuluttajat 
voivat valita 1 kohdan oikaisukeinoista 
siten, että varmistetaan kuluttajan suojan 
korkeampi taso.

Or.fr

Tarkistus 1299
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi antaa 
tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä, 
joiden nojalla kuluttajat voivat turvautua 
mihin tahansa 1 kohdassa tarkoitettuun 
virheen oikaisukeinoon. Kansallisten 
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säännösten on kuitenkin oltava 
yhteensopivia Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa, 
eikä niillä saa estää direktiivin tavoitteen 
toteutumista eli sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamista ja 
unionin alueen kilpailun vääristymisen 
estämistä. Kansallisten säännösten on 
oltava haluttujen tavoitteiden 
saavuttamiseen sopivia ja oikeasuhtaisia.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 144.

Tarkistus 1300
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 c. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tämän 
artiklan säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä varmistaakseen 
kuluttajansuojan korkeamman tason.

Or.el

Tarkistus 1301
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 d. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi antaa 
tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä, 
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joiden nojalla kuluttajilla on lyhyen ajan 
kuluessa oikeus purkaa sopimus ja saada 
takaisin kaikki maksamansa summat tai 
turvautua mihin tahansa 1 kohdassa 
tarkoitettuun oikaisukeinoon.

Or.en

Tarkistus 1302
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset ja vahingonkorvaukset Poistetaan.
1. Kuluttajalla on oikeus saada virhe 
oikaistuksi vastikkeetta.
2. Kuluttaja voi vaatia korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 
artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien 
säännösten soveltamista.

Or.de

Perustelu

Die Vorschrift kann aus hiesiger Sicht vollständig entfallen. Dass einer Vertragswidrigkeit 
unentgeltlich abgeholfen werden muss, ergibt sich nunmehr bereits aus Art. 26 Abs. 2 n.F 
derselben Verfasserin. Der Anspruch auf Erstattung der Selbstvornahmekosten ergibt sich 
nunmehr aus Art. 26 Abs. 4 n.F derselben Verfasserin. Die Regelung zum Schadensersatz in 
Art. 27 Abs. 3 greift ohne ersichtlichen Grund in das allgemeine Vertragsrecht der 
Mitgliedstaaten über. In der gewählten Fassung ist die Norm auch unbrauchbar, weil der 
Richtlinienvorschlag in Art. 26 a.F. abhilfefähige Schäden überhaupt nicht regelt.

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

Tarkistus 1303
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajalla on oikeus saada virhe 
oikaistuksi vastikkeetta.

1. Kuluttajalla on oikeus saada virhe 
oikaistuksi vastikkeetta.

Elinkeinonharjoittajan, joka on 
lopullinen myyjä, on korvattava 
kuluttajalle kustannukset virheen 
oikaisemisesta, jos oikaisun on tehnyt 
teknisesti pätevä muu 
elinkeinonharjoittaja kuin nimetty 
huoltoedustaja.

Or.cs

Perustelu

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

Tarkistus 1304
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajalla on oikeus saada virhe 
oikaistuksi vastikkeetta.

1. Kuluttajalle ei pitäisi koitua tavarassa 
olevan virheen oikaisemisesta mitään 
kuluja.

Or.fr

Perustelu

Virheellisen tavaran oikaisutoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten ei pidä missään 
tilanteessa koitua kokonaan tai osittain kuluttajan maksettaviksi. 

Tarkistus 1305
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajalla on oikeus saada virhe 
oikaistuksi vastikkeetta.

1. Kuluttajalla on oikeus siihen, että tavara 
saatetaan vastikkeetta sopimuksen 
mukaiseksi.

Or.de

Perustelu

Johdonmukaisuus jo voimassa olevan kulutustavarakauppadirektiivin kanssa, johon myyjien 
ja kuluttajien oli mukauduttava vasta muutama vuosi sitten. Jos sopimus puretaan, tavaroiden 
käytöstä syntynyttä hyötyä koskevien oikeuksien olisi edelleen oltava mahdollisia. Muuten 
säädettäisiin rangaistuksesta, mikä ei kuulu vastuun alalle.

Tarkistus 1306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajalla on oikeus saada virhe 
oikaistuksi vastikkeetta.

1. Kuluttajalla on oikeus saada virhe 
oikaistuksi vastikkeetta, mikä koskee 
erityisesti purkamista, toimittamista, työtä, 
materiaaleja, uudelleen asentamista ja 
toimintakuntoon saattamista koskevia 
kustannuksia.

Or.pl

Tarkistus 1307
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajalla on oikeus saada virhe 
oikaistuksi vastikkeetta.

1. Kuluttajalla on oikeus saada virhe 
oikaistuksi vastikkeetta korjaamalla. Jos 
virhe on oikaistu vaihtamalla tai 
purkamalla sopimus, kuluttajalla on 
oikeus korvaukseen virheellisestä 
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tavarasta siihen kirjanpitoarvoon asti, 
joka tavaralla oli hetkellä, jolloin 
kuluttaja ilmoitti virheestä 
elinkeinonharjoittajalle.

Or.en

Tarkistus 1308
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos elinkeinonharjoittaja oikaisee 
virheen vaihtamalla tavaran tai kuluttaja 
purkaa sopimuksen virheen takia, 
elinkeinonharjoittajan on 1 kohdan 
säännösten lisäksi korvattava kuluttajalle 
virheellisen tavaran paikoilleen 
asentamisesta ja irrottamisesta 
aiheutuneet kustannukset, mikäli tavaran 
käyttäminen käyttötarkoitukseensa 
edellyttää sen asentamista paikoilleen.

Or.de

Perustelu

Komission ehdotuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti virhe on oikaistava vastikkeetta. 
Lisäksi olisi säädettävä, että jos tavara vaihdetaan tai kuluttaja purkaa sopimuksen, 
elinkeinonharjoittajan on korvattava virheellisen tavaran paikoilleen asentamisesta ja 
irrottamisesta aiheutuneet kustannukset, kun tavaran käyttö käyttötarkoitukseensa edellyttää 
sen asentamista (laatat, parketti jne.). Muut kustannukset olisi korvattava vahinkojen tapaan 
vain, jos kyseessä on virhe.

Tarkistus 1309
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 b kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos kuluttaja saattaa tavaran itse 
sopimuksen mukaiseksi ilman, että hän 
on antanut elinkeinonharjoittajalle 
tilaisuutta saattaa tavara sopimuksen 
mukaiseksi kohtuullisen määräajan 
kuluessa, elinkeinonharjoittajan on 
korvattava kustannukset ainoastaan siinä 
tapauksessa ja siihen ylärajaan saakka 
kuin kustannuksia on säästynyt, kun 
kiireellisen tilanteen takia on ollut 
perusteltua, että kuluttaja ryhtyy heti itse 
toimiin.

Or.de

Perustelu

Velvollisuus korvata kustannukset, jos kuluttaja saattaa tavaran itse sopimuksen mukaiseksi, 
ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että virheen oikaisemisessa ei menetellä järkevästi. Kun 
ostaja saattaa tavaran itse sopimuksen mukaiseksi ja esittelee korjauksen myyjälle 
tapahtuneena tosiasiana, monissa tapauksissa on vaikea todistaa, onko kuluttajalla oikeus 
lakiin perustuviin oikeuksiinsa.

Tarkistus 1310
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 c. Elinkeinonharjoittajan on korvattava 
kuluttajalle asianmukaisesti myös 
kustannukset siitä, että kuluttaja oikaisee 
virheen itse. Kuluttajan suorittama 
virheen oikaiseminen on tehtävä 
elinkeinonharjoittajan suostumuksella. 

Or.pl

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään esittelijän lisäämää säännöstä. Tavoitteena on 
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välttää tilanteita, joissa kuluttaja virhettä oikaistessaan aiheuttaa tuotteelle lisävahinkoa. 
Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 1311
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja voi vaatia korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 
artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien 
säännösten soveltamista.

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 1312
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja voi vaatia korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 
artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien 
säännösten soveltamista.

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 1313
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja voi vaatia korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan 

2. Kuluttaja voi vaatia korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan 
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mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien 
säännösten soveltamista.

mukaisesti, mukaan luettuna virheestä 
johtuva muu kuin rahallinen vahinko, 
mikäli kuluttajalla on sopimukseen 
sovellettavan lain nojalla oikeus 
korvaukseen tällaisesta vahingosta.

Or.en

Perustelu

Vahinkoasian jättäminen paljolti kansallisen lainsäädännön huoleksi voidaan hyväksyä tässä 
tilanteessa, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden väliset suuret erot ja erityisesti erilainen 
lähestymistapa muuhun kuin rahalliseen vahinkoon, jota toisinaan kutsutaan myös 
'moraaliseksi vahingoksi'. Tämän olisi kuitenkin nimenomaisesti mainittava.

Tarkistus 1314
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja voi vaatia korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien 
säännösten soveltamista.

2. Kuluttaja voi vaatia korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan 
mukaisesti. Tämä koskee myös virheen 
aiheuttamaa muuta kuin rahallista 
vahinkoa, jos kuluttajalla on oikeus 
korvaukseen henkilökohtaisesta 
kärsimyksestä. 

Or.en

Tarkistus 1315
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja voi vaatia korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 
artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien 

2. Tähän lukuun sisältyvät säännökset 
eivät vaikuta jäsenvaltioiden sopimus- ja 
muuta vastuuta koskeviin säännöksiin ja 
periaatteisiin. Tämä luku ei sen vuoksi 
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säännösten soveltamista. vaikuta mahdollisiin korvausvastuuta 
koskeviin oikeuksiin, ja näissä 
noudatetaan kulloinkin sovellettavaa 
kansallista lainsäädäntöä.

Or.de

Perustelu

Vahingonkorvauksen sisällyttämisen mukanaan tuoma oikeudellinen epävarmuus ei ole 
toivottavaa, sillä ei ole selvää, millaiset vahingot on korvattava, eikä se, minkä kriteereiden 
perusteella vahingot korvataan. Vahingonkorvausoikeuden yhtenäistäminen Euroopan tasolla 
ei ole vakavasti otettava hanke käsiteltävänä olevalla direktiivillä.

Tarkistus 1316
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja voi vaatia korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien 
säännösten soveltamista.

2. Kuluttaja voi vaatia korvausta kussakin 
tapauksessa sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön perusteella vahingoista, 
joita ei ole oikaistu 26 artiklan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tähän 
lukuun sisältyvien säännösten soveltamista.

Or.de

Tarkistus 1317
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja voi vaatia korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien 
säännösten soveltamista.

2. Kuluttaja voi vaatia kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti korvausta 
vahingoista, joita ei ole oikaistu 26 artiklan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän lukuun sisältyvien 
säännösten soveltamista.
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Or.el

Tarkistus 1318
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sopimuksen purkamista koskevan 
oikeuden lisäksi kuluttaja voi vaatia 
elinkeinonharjoittajalta 
vahingonkorvausta.

Or.de

Tarkistus 1319
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Määräajat ja todistustaakka Poistetaan.
1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan 
olevan 25 artiklan nojalla vastuussa 
virheestä, jos virhe ilmenee kahden 
vuoden kuluessa vaaranvastuun 
siirtymisestä kuluttajalle.
2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli on saanut 
vaihdetut tavarat haltuunsa.
3. Käytettyjen tavaroiden osalta 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat 
sopia lyhyemmästä vastuuajasta, joka ei 
saa olla vuotta lyhyempi.
4. Voidakseen käyttää 25 artiklan 
mukaisia oikeuksiaan kuluttajan on 
ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle 
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virheestä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun hän havaitsi kyseisen virheen.
5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä 
oletus ole tavaran tai virheen luonteen 
perusteella asianmukainen.

Or.de

Tarkistus 1320
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe esiintyy kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

Or.de

Perustelu

Virheen on voitava tulla tietoon objektiivisesti.

Tarkistus 1321
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kolmen vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

Or.de



AM\836859FI.doc 87/222 PE452.545v01-00

FI

Tarkistus 1322
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kolmen vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

Or.en

Perustelu

Huomattavan monissa jäsenvaltioissa takuuaika on pitempi kuin kaksi vuotta. 
Direktiiviehdotuksella heikennettäisiin kuluttajansuojaa niissä jäsenvaltioissa, joissa 
kuluttajilla on nykyisin mahdollisuus vedota pitempiin takuuaikoihin.

Tarkistus 1323
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kolmen vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

Or.en

Tarkistus 1324
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.
Elinkeinonharjoittajalla voidaan 
kuitenkin katsoa olevan vastuu virheestä, 
joka esiintyy ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitetun kahden vuoden päätyttyä, jos 
samantyyppisten tavaroiden laatu ja 
suorituskyky huomioonottaen on 
kohtuutonta, että elinkeinonharjoittaja 
vetoaa vastuuajan päättymiseen, ja jos 
kuluttaja tavaran luonne ja kaikki 
kaupalliset viestit tavaran erityispiirteistä 
huomioon ottaen voi sitä kohtuudella 
odottaa.
Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön 28 artiklassa vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä, 
jotka on tarkoitettu varmistamaan, että 
kuluttajan suojan taso on poikkeava.

Or.en

Tarkistus 1325
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.
Jos 26 artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
oikeuksia koskee kansallisen 
lainsäädännön nojalla vanhentumisaika, 
tämän ajan on oltava vähintään kaksi 
vuotta vaaranvastuun siirtymisestä.
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Or.de

Perustelu

Komission ehdotus merkitsisi pelkästään avointa määräaikaa, sillä siinä edellytetään 
ainoastaan, että puute "ilmenee" kahden vuoden kuluessa. Jos kansallisessa lainsäädännössä 
on säädetty vanhenemisaika 26 artiklan mukaisille vaatimuksille, nykyisessä 
kulutuskauppadirektiivissä tarvitaan selvennystä.

Tarkistus 1326
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kolmen vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

Or.el

Tarkistus 1327
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin niin 
halutessaan pitää voimassa kansallisessa 
lainsäädännössään sellaisia säännöksiä 
tämän direktiivin hyväksymisen 
yhteydessä, joiden mukaan 
elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä 
siitä hetkestä alkaen, kun kuluttaja 
havaitsee virheen.
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Or.fr

Tarkistus 1328
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee vuoden kuluessa siitä 
päivästä, kun kuluttaja havaitsee virheen. 

Or.fr

Perustelu

Kuluttaja voi toimia tehokkaasti elinkeinonharjoittajaa vastaan ainoastaan sen jälkeen, kun 
hän on havainnut virheen. Lisäksi virhe voi tulla esiin vasta paljon myöhemmin sen jälkeen, 
kun tavara on toimitettu kuluttajalle tai vaaranvastuu siirtynyt tälle ilman, että syynä on 
tavaran kuluminen. Erityisesti kestokulutustavaroiden osalta kuluttajan on ryhdyttävä toimiin 
nopeasti eli vuoden kuluessa. 

Tarkistus 1329
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

Jos virhe koskee kiinteää omaisuutta 
koskevan palvelun yhteydessä käytettyä 
tavaraa, elinkeinonharjoittajan katsotaan 
olevan 25 artiklan nojalla vastuussa 
virheestä, kun virhe ilmenee kymmenen 
vuoden kuluessa vaaranvastuun 
siirtymisestä kuluttajalle.
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Or.en

Tarkistus 1330
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kuuden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

Or.en

Tarkistus 1331
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettuna 
määrättynä ajanjaksona, jonka pituus on 
vähintään kaksi vuotta vaaranvastuun 
siirtymisestä kuluttajalle.

Or.el

Tarkistus 1332
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
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virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.
Elinkeinonharjoittajalla voidaan 
kuitenkin katsoa olevan vastuu virheestä, 
joka esiintyy ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitetun kahden vuoden päätyttyä, jos 
samantyyppisten tavaroiden laatu ja 
suorituskyky huomioonottaen on 
kohtuutonta, että elinkeinonharjoittaja 
vetoaa vastuuajan päättymiseen, ja jos 
kuluttaja tavaran luonne ja kaikki 
kaupalliset viestit tavaran erityispiirteistä 
ja kestävyydestä huomioon ottaen voi sitä 
kohtuudella odottaa.

Or.en

Tarkistus 1333
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

1. Elinkeinonharjoittajan katsotaan olevan 
25 artiklan nojalla vastuussa virheestä, jos 
virhe ilmenee kuuden vuoden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

Or.pl

Perustelu

Kaksi vuotta on liian lyhyt määräaika virheen havaitsemiseksi monimutkaisissa tavaroissa, 
kuten lämmityslaitteissa.

Tarkistus 1334
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

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

1 a. Jäsenvaltiot säätävät määräajasta, 
johon mennessä kuluttajalle 25 artiklan 
nojalla kuuluvat oikeudet mitätöityvät. 

Or.fr

Perustelu

Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten liiketoimien oikeusvarmuuden takaamiseksi 
virheen oikaisuun perustuville kuluttajan toimille on asetettava aikaraja.

Tarkistus 1335
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen korjaamalla tai vaihtamalla 
tavaran, 1 kohdassa säädetyt määräajat 
keskeytyvät ajaksi, jona tavara ei 
korjaamisen takia ole fyysisesti kuluttajan 
hallussa.

Or.en

Tarkistus 1336
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 c. Tiettyjen kestotavaroiden, kuten 
rakennusmateriaalien tai 
moottoriajoneuvojen osalta jäsenvaltiot 
voivat säätää 1 kohdassa säädettyä 
määräaikaa pitempiä määräaikoja. 
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Or.cs

Tarkistus 1337
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli on saanut
vaihdetut tavarat haltuunsa.

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen korjaamalla tai vaihtamalla 
tavaran, 1 kohdassa määritelty aika 
keskeytyy siitä hetkestä, kun kuluttaja
ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle 
tavarassa ilmenneestä virheestä, siihen 
saakka, kun kuluttaja on saanut korjatut
tavarat uudelleen haltuunsa.

Or.en

Perustelu

Mitä tulee 2 ja 3 kohtaan, takuuajan pitäisi alkaa alusta, jos tavara vaihdetaan, ja sen 
kuluminen olisi keskeytettävä, jos tavara korjataan.

Tarkistus 1338
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli on saanut 
vaihdetut tavarat haltuunsa.

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen korjaamalla, 1 kohdassa 
määritelty aika keskeytyy, kun kuluttaja
ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle 
tavarassa ilmenneestä virheestä, siihen 
saakka, kun kuluttaja on saanut vaihdetut 
tavarat uudelleen haltuunsa.

Or.en



AM\836859FI.doc 95/222 PE452.545v01-00

FI

Tarkistus 1339
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli on saanut vaihdetut 
tavarat haltuunsa.

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, 1 kohdassa 
määritelty määräaika alkaa uudestaan
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli on saanut vaihdetut 
tavarat haltuunsa, mutta tämä koskee 
kuitenkin vain vaihdettuja viallisia osia, 
paitsi jos elinkeinonharjoittaja suostuu 
jatkamaan vaihdetun tavaran takuuta 
kokonaisuudessaan.

Or.fr

Perustelu

Jotta tässä yhteydessä vältyttäisiin teoriassa rajattoman tavaroiden takuuajan 
määrittämiseltä, on syytä täsmentää, että elinkeinonharjoittaja on vastuussa ainoastaan 
alkuperäisen tuotteen viallisista osista, jotka on vaihdettu, paitsi jos tämä suostuu kattamaan 
vaihdetun tavaran kokonaisuudessaan.

Tarkistus 1340
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli on saanut 
vaihdetut tavarat haltuunsa.

2. Jos kuluttajalla on objektiivisia 
vaikeuksia havaita virhe ja jos virhe liittyy 
24 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuun tarkoitukseen, johon 
vastaavanlaisia tavaroita yleensä 
käytetään, elinkeinonharjoittaja on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kymmenen vuoden kuluessa
vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.
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Or.el

Tarkistus 1341
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 
25 artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli on saanut vaihdetut 
tavarat haltuunsa.

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 
25 artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli on saanut alun perin 
ostamansa tavarat haltuunsa.

Or.de

Perustelu

Se, että elinkeinonharjoittaja vaihtaa tavaran, ei saisi johtaa siihen, että vastuuaika saattaa 
venyä miten pitkäksi tahansa.

Tarkistus 1342
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli on saanut vaihdetut 
tavarat haltuunsa.

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe 1 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson kuluessa siitä, kun kuluttaja tai 
kuluttajan osoittama kolmas osapuoli on 
saanut vaihdetut tavarat haltuunsa.

Or.el
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Tarkistus 1343
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan 
osoittama kolmas osapuoli on saanut 
vaihdetut tavarat haltuunsa.

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen korjaamalla tai vaihtamalla 
tavaran, 1 kohdassa määritelty aika 
keskeytyy siitä hetkestä, kun kuluttaja
ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle 
tavarassa ilmenneestä virheestä, siihen 
saakka, kun kuluttaja on saanut vaihdetut
tai korjatut tavarat uudelleen haltuunsa.

Or.en

Tarkistus 1344
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
28 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli on saanut vaihdetut 
tavarat haltuunsa.

2. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, hän on 25 
artiklan nojalla vastuussa, jos tavarassa 
ilmenee virhe kuuden vuoden kuluessa 
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama 
kolmas osapuoli on saanut vaihdetut 
tavarat haltuunsa.

Or.pl

Perustelu

Kuuden vuoden aikaa olisi sovellettava myös vaihdettuun tuotteeseen.

Tarkistus 1345
Anja Weisgerber

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

2 a. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen korjaamalla tavaran, sovellettava 
takuuaika pitenee sillä ajalla, jolloin 
tavara ei ole ollut kuluttajan hallussa 
korjauksen takia.

Or.de

Perustelu

Jos tavara vaihdetaan, takuuaika ja se määräaika, jolloin oletetaan, että virhe oli olemassa jo 
ostohetkellä, alkavat uudestaan, kun vaihdettu tavara luovutetaan. Jos tavara korjataan, 
takuuaika pitenee vastaavasti. Korjauksessa käytettyjen varaosien takuuajan olisi oltava yhtä 
pitkä kuin ostetun tavaran, vähintään kuitenkin jopa kuusi kuukautta siitä, kun tavara on 
korjattu.

Tarkistus 1346
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos elinkeinonharjoittaja on käyttänyt 
varaosia oikaistessaan virheen 
korjaamalla, elinkeinonharjoittaja on 
vastuussa varaosien virheistä tavaroihin 
sovellettavan takuuajan ajan, vähintään 
kuitenkin kuusi kuukautta siitä, kun 
tavara on korjattu. 

Or.de

Perustelu

Jos tavara vaihdetaan, takuuaika ja se määräaika, jolloin oletetaan, että virhe oli olemassa jo 
ostohetkellä, alkavat uudestaan, kun vaihdettu tavara luovutetaan. Jos tavara korjataan, 
takuuaika pitenee vastaavasti. Korjauksessa käytettyjen varaosien takuuajan olisi oltava yhtä 
pitkä kuin ostetun tavaran, vähintään kuitenkin jopa kuusi kuukautta siitä, kun tavara on 
korjattu.
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Tarkistus 1347
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 c. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika keskeytyy oikaisutyön ajaksi ja 
jatkuu hetkestä, jolloin kuluttaja saa 
sopimuksenmukaisiksi saatetut tavarat 
haltuunsa.

Or.pl

Tarkistus 1348
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Käytettyjen tavaroiden osalta 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat 
sopia lyhyemmästä vastuuajasta, joka ei 
saa olla vuotta lyhyempi.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1349
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Käytettyjen tavaroiden osalta 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat 
sopia lyhyemmästä vastuuajasta, joka ei 
saa olla vuotta lyhyempi.

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 1350
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Käytettyjen tavaroiden osalta 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat 
sopia lyhyemmästä vastuuajasta, joka ei 
saa olla vuotta lyhyempi.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1351
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Käytettyjen tavaroiden osalta 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat 
sopia lyhyemmästä vastuuajasta, joka ei 
saa olla vuotta lyhyempi.

3. Käytettyjen tavaroiden osalta 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat 
sopia lyhyemmästä vastuuajasta, joka ei 
saa olla lyhyempi kuin vuosi siitä hetkestä, 
jona vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle.

Or.el

Tarkistus 1352
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos elinkeinonharjoittaja on oikaissut 
virheen vaihtamalla tavaran, 1 kohdassa 
määritelty aika alkaa alusta siitä hetkestä, 
kun kuluttaja on saanut vaihdetun 
tavaran haltuunsa.

Or.en
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Perustelu

Mitä tulee 2 ja 3 kohtaan, takuuajan pitäisi alkaa alusta, jos tavara vaihdetaan, ja sen 
kuluminen olisi keskeytettävä, jos tavara korjataan.

Tarkistus 1353
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Voidakseen käyttää 25 artiklan 
mukaisia oikeuksiaan kuluttajan on 
ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle 
virheestä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun hän havaitsi kyseisen virheen.

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 1354
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Voidakseen käyttää 25 artiklan 
mukaisia oikeuksiaan kuluttajan on 
ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle 
virheestä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun hän havaitsi kyseisen virheen.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Mitä tulee ehdotuksen 4 kohtaan, joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännössä on nykyisin 
ilmoitusvelvollisuus, toisissa taas ei. Sellaisen velvollisuuden käyttöönottaminen kuluttajille 
EU:n tasolla ei ole perusteltua. Kuluttajien etu on joka tapauksessa, että he tekevät 
ilmoituksen mahdollisemman varhain saadakseen mahdollisimman pian tavaran, joka toimii 
asianmukaisesti.
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Tarkistus 1355
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Voidakseen käyttää 25 artiklan 
mukaisia oikeuksiaan kuluttajan on 
ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle 
virheestä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun hän havaitsi kyseisen virheen.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1356
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Voidakseen käyttää 25 artiklan 
mukaisia oikeuksiaan kuluttajan on 
ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle 
virheestä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun hän havaitsi kyseisen virheen.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1357
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
28 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Voidakseen käyttää 25 artiklan 
mukaisia oikeuksiaan kuluttajan on 
ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle 
virheestä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun hän havaitsi kyseisen virheen.

Poistetaan.
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Or.pl

Perustelu

Kahden kuukauden määräaika rajoittaa kuluttajan oikeuksia.

Tarkistus 1358
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Voidakseen käyttää 25 artiklan mukaisia 
oikeuksiaan kuluttajan on ilmoitettava 
elinkeinonharjoittajalle virheestä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi 
kyseisen virheen.

4. Voidakseen käyttää 25 artiklan mukaisia 
oikeuksiaan kuluttajan on ilmoitettava 
elinkeinonharjoittajalle virheestä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi 
kyseisen virheen, ellei olosuhteista johdu, 
että on kohtuutonta vaatia sitä 
kuluttajalta.

Or.en

Tarkistus 1359
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä 
oletus ole tavaran tai virheen luonteen 
perusteella asianmukainen.

Poistetaan.

Or.el
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Tarkistus 1360
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

5. Jollei toisin osoiteta, yhden vuoden
kuluessa tavaran luovutushetkestä 
ilmenevän virheen oletetaan olleen 
olemassa silloin, kun vastuu siirtyi 
kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran 
tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

Or.en

Perustelu

Käänteisen todistustaakan osalta voidaan sanoa, että kuluttajan on usein vaikea osoittaa, että 
virheellinen tuote oli virheellinen jo toimitushetkellä. Sellaisen todistuksen antamiseen 
tarvitaan usein asiantuntijan apua. Lisäksi teollisuuden on paljon helpompaa esittää väitteitä 
teknisistä yksityiskohdista. Vähittäiskauppiaat voivat esittää vastakkaisia todisteita. Tätä 
taustaa vasten nykyinen kuuden kuukauden vähimmäisaika todistustaakan kääntämiselle olisi 
pidennettävä yhteen vuoteen.

Tarkistus 1361
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

5. Jollei toisin osoiteta, yhden vuoden
kuluessa tavaran luovutushetkestä 
ilmenevän virheen oletetaan olleen 
olemassa silloin, kun vastuu siirtyi 
kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran 
tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

Or.en
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Tarkistus 1362
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

5. Jollei elinkeinonharjoittaja esitä 
päinvastaisia todisteita, kahden vuoden
kuluessa tavaran luovutushetkestä 
ilmenevän virheen oletetaan olleen 
olemassa silloin, kun vastuu siirtyi 
kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran 
tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön 28 artiklassa vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
toisenlainen kuluttajansuojan taso.

Or.en

Tarkistus 1363
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

5. Jollei toisin osoiteta, kahdentoista 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

Or.fr

Perustelu

Kuuden kuukauden määräajan pidentämisellä 12 kuukauteen, jonka aikana oletetaan, virheen 
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olleen tavarassa jo silloin, kun vastuu siirtyi kuluttajalle, korotetaan suojelun vähimmäistasoa 
EU:ssa.

Tarkistus 1364
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden kuukauden 
kuluessa tavaran luovutushetkestä 
ilmenevän virheen oletetaan olleen 
olemassa silloin, kun vastuu siirtyi 
kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran 
tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

5. Jollei toisin osoiteta, kahdentoista
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen. Jos virhe oikaistaan 
vaihtamalla tavara, 1 lauseessa tarkoitettu 
määräaika alkaa siitä, kun kuluttaja on 
saanut vaihdetun tavaran haltuunsa.

Or.de

Perustelu

Jos tavara vaihdetaan, takuuaika ja se määräaika, jolloin oletetaan, että virhe oli olemassa jo 
ostohetkellä, alkavat uudestaan, kun vaihdettu tavara luovutetaan. Korjauksessa käytettyjen 
varaosien takuuajan olisi oltava yhtä pitkä kuin ostetun tavaran. Lisäksi sitä määräaikaa, 
jolloin oletetaan, että virhe oli olemassa jo ostohetkellä, olisi pidennettävä 12 kuukauteen, 
jotta elinkeinonharjoittajalla olisi paremmat mahdollisuudet todeta tavaran virheettömyys, 
jotta todistustaakkaa koskevat riskit jakautuisivat oikeudenmukaisemmin.

Tarkistus 1365
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 

5. Jollei toisin osoiteta, kahdentoista 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
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vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä 
oletus ole tavaran tai virheen luonteen 
perusteella asianmukainen.

vastuu siirtyi kuluttajalle.

Or.fr

Perustelu

Suojelun vähimmäistason korottamiseksi Euroopan unionissa ja kuluttajan suojelun tason 
vahvistamiseksi kuuden kuukauden määräaikaa on pidennettävä 12 kuukauteen, jonka aikana 
oletetaan virheen olleen tavarassa jo silloin, kun vastuu siirtyi kuluttajalle.

Tarkistus 1366
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

5. Jollei toisin osoiteta, kahdentoista 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

Or.fr

Perustelu

Määräaikaa, joka seuraa vaaranvastuun siirtymistä kuluttajalle ja jonka aikana virheen 
oletetaan olleen tavarassa, on pidennettävä, jotta varmistetaan parempi suojelun taso.

Tarkistus 1367
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 

5. Jollei toisin osoiteta, yhden vuoden
kuluessa tavaran luovutushetkestä 
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luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

ilmenevän virheen oletetaan olleen 
olemassa silloin, kun vastuu siirtyi 
kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran 
tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

Or.el

Tarkistus 1368
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

5. Jollei toisin osoiteta, kahden vuoden
kuluessa tavaran luovutushetkestä 
ilmenevän virheen oletetaan olleen 
olemassa silloin, kun vastuu siirtyi 
kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran 
tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

Or.en

Tarkistus 1369
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä 
oletus ole tavaran tai virheen luonteen 
perusteella asianmukainen.

5. Jollei toisin osoiteta, kahdentoista 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle.

Or.fr
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Tarkistus 1370
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

5. Jollei toisin osoiteta, kahden vuoden
kuluessa tavaran luovutushetkestä 
ilmenevän virheen oletetaan olleen 
olemassa silloin, kun vastuu siirtyi 
kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran 
tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

Or.en

Tarkistus 1371
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 
kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä oletus 
ole tavaran tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

5. Jollei elinkeinonharjoittaja esitä 
päinvastaisia todisteita, kahden vuoden
kuluessa tavaran luovutushetkestä 
ilmenevän virheen oletetaan olleen 
olemassa silloin, kun vastuu siirtyi 
kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran 
tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

Or.en

Tarkistus 1372
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
28 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jollei toisin osoiteta, kuuden 5. Jollei toisin osoiteta, 1 kohdassa 
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kuukauden kuluessa tavaran 
luovutushetkestä ilmenevän virheen 
oletetaan olleen olemassa silloin, kun 
vastuu siirtyi kuluttajalle, jollei tämä 
oletus ole tavaran tai virheen luonteen
perusteella asianmukainen.

tarkoitetun ajan kuluessa ilmenevän 
virheen oletetaan olleen olemassa hetkellä,
jolloin tavarat asetettiin saataville, jollei 
tämä oletus ole tavaran tai virheen luonteen
vastainen.

Or.pl

Perustelu

Edellä mainittua aikaa olisi pidennettävä niin, että ehkäistään epäreilut käytännöt, joissa 
kuluttaja velvoitetaan kuuden kuukauden määräajan päättymisen jälkeen todistamaan, että 
tietty virhe oli olemassa. Se merkitsisi usein lisäkustannuksia kuluttajalla, joka joutuu 
pyytämään asiantuntijan apua.

Tarkistus 1373
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioilla on kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi 
oikeus antaa tai pitää voimassa erilaisia 
virhetakuuta koskevia kansallisia 
säännöksiä erityisesti takuun tai 
käänteisen todistustaakan soveltamisen 
keston pidentämisestä tai säilyttämisestä 
tai erityissäännöksiä, jotka koskevat 
tiettyjä virheitä, jotka ilmenevät sen 
jälkeen, kun takuuaika on umpeutunut.

Or.fr

Perustelu

Tämä tarkistus on välttämätön, sillä sen avulla varmistetaan tiettyjä jäsenvaltioissa voimassa 
olevia takuita, kuten piileviä vikoja koskeva oikeusturva, joita kuluttajat kannattavat vahvasti.
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Tarkistus 1374
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltioilla on kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi 
oikeus pitää voimassa tai antaa 
kansallisia säännöksiä takuuajan 
pidentämisestä tai käänteisen 
todistustaakan soveltamisen kestosta tai 
erityisiä säännöksiä huomattavista 
virheistä, jotka ilmenevät vastuuajan 
umpeutumisen jälkeen.

Or.fr

Perustelu

Tämä tarkistus on välttämätön, sillä sen avulla varmistetaan tiettyjä jäsenvaltioissa voimassa 
olevia takuita, kuten "piileviä vikoja" tai "hylkäämisoikeutta" koskeva oikeusturva, joita 
kuluttajat kannattavat vahvasti.

Tarkistus 1375
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 c. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi antaa 
tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä, 
joilla pidennetään vastuuaikaa ja 
käänteisen todistustaakan kestoa 
kuluttajan hyväksi, tai erityisiä 
säännöksiä huomattavista virheistä, jotka 
ilmenevät vastuuajan umpeutumisen 
jälkeen. Kansallisten säännösten on 
kuitenkin oltava yhteensopivia Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
kanssa, eikä niillä saa estää direktiivin 
tavoitteen toteutumista eli 
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sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistamista ja unionin 
alueen kilpailun vääristymisen estämistä. 
Kansallisten säännösten on oltava 
haluttujen tavoitteiden saavuttamiseen 
sopivia ja oikeasuhtaisia.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 149.

Tarkistus 1376
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 d. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tämän 
artiklan säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä varmistaakseen 
kuluttajansuojan korkeamman tason.

Or.el

Tarkistus 1377
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 e kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 e. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi 
hyväksyä tai pitää voimassa kansallisia 
säännöksiä, joilla pidennetään 
vastuuaikaa.

Or.en
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Tarkistus 1378
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
28 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Viestintä ja yhteydenottomahdollisuudet
Elinkeinonharjoittajan on varmistettava, 
että häneen saa asianmukaisin keinoin 
yhteyden palvelusopimuksen 
voimassaolon ajan tai myyntisopimuksen 
jälkeen 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymiseen saakka, jos 
kuluttaja haluaa tiedustella jotakin tai 
hänellä on ilmoituksia ja kysymyksiä, 
jotka liittyvät palvelu- tai 
myyntisopimuksesta johtuviin oikeuksiin 
tai velvollisuuksiin. 
Elinkeinonharjoittajan on huolehdittava 
erityisesti siitä, että hän saa viipymättä 
tietoonsa sopimukseen liittyvät kuluttajan 
tiedustelut ja kuluttajalle ilmoitetaan 
välittömästi niiden vastaanottamisesta. 
Kuluttajalle ei saa aiheutua kustannuksia, 
jos palvelu- tai myyntisopimukseen 
liittyvät tiedustelut, ilmoitukset ja 
kysymykset otetaan vastaan ja niihin 
vastataan puhelimitse; tämä ei vaikuta 
telepalvelujen tarjoajan oikeuteen periä 
maksu yhteydestä.

Or.de

Perustelu

Unternehmen verlagern ihre Kunden- und Beschwerdedienste zunehmend auf Call-Center.
Verbraucher werden dabei mit teils nicht unerheblichen Kosten belastet, wenn sie auf 
kostenpflichtige Service-Nummern verwiesen werden und die telefonische Verbindung bis zum 
Erreichen eines kompetenten Ansprechpartners mehrere Minuten gehalten werden muss 
("Warteschleifen"). Daher sollten Kommunikation und Erreichbarkeit als vertragliche 
Nebenpflichten gesetzlich verankert werden, für die während einer bestehenden 
Vertragsbeziehung bzw. während der Dauer der Gewährleistung keine zusätzlichen Entgelte 
verlangt werden.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 1379
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Kaupalliset takuut Poistetaan.
1. Kaupallinen takuu sitoo takuun 
antajaa takuuasiakirjan ehtojen 
mukaisesti. Jos takuuasiakirjaa ei ole, 
kaupallinen takuu on sitova sen 
mainonnassa ilmoitettujen ehtojen 
mukaisesti.
2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Takuuasiakirjassa on 
annettava seuraavat tiedot:
a) edellä 26 artiklassa vahvistetut lakiin 
perustuvat kuluttajan oikeudet ja selkeä 
ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu ei 
vaikuta kyseisiin oikeuksiin;
b) kaupallisen takuun sisältö ja 
edellytykset korvauksen hakemiselle, 
kuten takuun voimassaoloaika ja -alue 
sekä takuun antajan nimi ja osoite;
c) tarvittaessa maininta siitä, että 
kaupallista takuuta ei voi siirtää 
myöhemmälle ostajalle, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 32 ja 25 artiklan 
ja liitteessä III olevan 1 kohdan j 
alakohdan säännösten soveltamista.
3. Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan 
pyynnöstä asetettava takuuasiakirja 
saataville pysyvällä välineellä.
4. Tämän artiklan 2 tai 3 kohdan 
säännösten noudattamatta jättäminen ei 
vaikuta takuun voimassaoloon.
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Or.de

Tarkistus 1380
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kaupallinen takuu sitoo takuun antajaa 
takuuasiakirjan ehtojen mukaisesti. Jos 
takuuasiakirjaa ei ole, kaupallinen takuu on 
sitova sen mainonnassa ilmoitettujen 
ehtojen mukaisesti.

1. Kaupallinen takuu sitoo takuun antajaa 
takuuasiakirjan ehtojen mukaisesti. Jos 
takuuasiakirjaa ei ole tai se on 
epäedullinen mainonnassa ilmoitetun 
kaupallisen takuun ehtoihin nähden, 
kaupallinen takuu on sitova sen 
mainonnassa ilmoitettujen ehtojen 
mukaisesti.

Or.en

Perustelu

Kuluttajia ei pidä johtaa harhaan mainoksilla, jotka myöhemmin paljastuvat 
paikkansapitämättömiksi kaupallisen takuun todelliseen sisältöön nähden.

Tarkistus 1381
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kaupallinen takuu sitoo takuun antajaa 
takuuasiakirjan ehtojen mukaisesti. Jos 
takuuasiakirjaa ei ole, kaupallinen takuu on 
sitova sen mainonnassa ilmoitettujen 
ehtojen mukaisesti.

1. Kaupallinen takuu sitoo takuun antajaa 
takuuasiakirjan ehtojen mukaisesti. Jos 
takuuasiakirjaa ei ole tai jos kuluttaja sen 
vuoksi joutuu epäedulliseen asemaan 
kaupallisen takuun mainonnassa 
ilmoitettuihin ehtoihin nähden, 
kaupallinen takuu on sitova sen 
mainonnassa ilmoitettujen ehtojen 
mukaisesti. 

Or.en
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Tarkistus 1382
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kaupallinen takuu sitoo takuun antajaa 
takuuasiakirjan ehtojen mukaisesti. Jos 
takuuasiakirjaa ei ole, kaupallinen takuu on 
sitova sen mainonnassa ilmoitettujen 
ehtojen mukaisesti.

1. Kaupallinen takuu sitoo takuun antajaa 
takuuasiakirjan ehtojen mukaisesti. Jos 
takuuasiakirjaa ei ole tai se on 
epäedullinen mainonnassa ilmoitetun 
kaupallisen takuun ehtoihin nähden, 
kaupallinen takuu on sitova sen 
mainonnassa ilmoitettujen ehtojen 
mukaisesti.

Or.en

Tarkistus 1383
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kaupallinen takuu sitoo takuun antajaa 
takuuasiakirjan ehtojen mukaisesti. Jos 
takuuasiakirjaa ei ole, kaupallinen takuu on 
sitova sen mainonnassa ilmoitettujen 
ehtojen mukaisesti.

1. Kaupallinen takuu sitoo takuun antajaa 
takuuasiakirjan ehtojen mukaisesti.
Elinkeinonharjoittaja on velvollinen 
antamaan takuuasiakirjan kuluttajalle 
kirjallisesti tai jollakin muulla teknisellä 
painatusvälineellä, joka voi olla 
kuluttajan saatavilla ja helposti 
käytettävissä. Jos takuuasiakirjaa ei ole, 
kaupallinen takuu on sitova sen 
mainonnassa ilmoitettujen ehtojen 
mukaisesti.

Or.el
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Tarkistus 1384
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Takuun on oltava vilpittömässä mielessä 
toimimista koskevien sääntöjen 
mukainen, eikä sitä saa heikentää 
kohtuuttomilla poikkeuslausekkeilla. 

Or.el

Tarkistus 1385
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Komission teksti Tarkistus

Takuun keston on oltava kohtuullinen 
suhteessa tuotteen todennäköiseen 
käyttöikään. Huipputeknologian 
tuotteiden takuun keston on oltava 
kohtuullinen suhteessa siihen, miten 
pitkään niiden teknologian odotetaan 
olevan ajantasaista, jos tämä ajanjakso on 
lyhyempi kuin niiden todennäköinen 
käyttöikä. 

Or.el

Tarkistus 1386
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Komission teksti Tarkistus

Kun toimitetaan pitkäaikaiseen käyttöön 
tarkoitettuja uusia tuotteita 
(kestokulutushyödykkeitä), kirjallisen 
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takuun antamisen on oltava pakollista.

Or.el

Tarkistus 1387
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Takuuasiakirjassa on 
annettava seuraavat tiedot:

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Takuuasiakirja on 
laadittava samalla kielellä kuin sopimus.
Takuuasiakirjassa on annettava seuraavat 
tiedot:

Or.en

Perustelu

On tärkeää, että takuuasiakirja kirjoitetaan samalla kielellä, jolla sopimus on tehty ja jota
kuluttajan on osattava tai ymmärrettävä.

Tarkistus 1388
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Takuuasiakirjassa on 
annettava seuraavat tiedot:

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Se on kirjoitettava 
samalla kielellä kuin sopimus. 
Takuuasiakirjassa on annettava seuraavat 
tiedot:

Or.en
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Tarkistus 1389
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Takuuasiakirjassa on 
annettava seuraavat tiedot:

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Takuuasiakirjassa on 
annettava seuraavat tiedot:

a) edellä 26 artiklassa vahvistetut 
voimassa olevien kansallisten säännösten 
puitteissa lakiin perustuvat kuluttajan 
oikeudet ja selkeä ilmoitus siitä, että 
kaupallinen takuu ei vaikuta kyseisiin 
oikeuksiin;
b) kaupallisen takuun sisältö ja 
edellytykset korvauksen hakemiselle, 
kuten takuun voimassaoloaika ja -alue 
sekä takuun antajan nimi ja osoite;
c) tarvittaessa maininta siitä, että
kaupallista takuuta ei voi siirtää 
myöhemmälle ostajalle, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 32 ja 35 artiklan 
ja liitteessä III olevan 1 kohdan 
j alakohdan säännösten soveltamista.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 150.

Tarkistus 1390
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava
helposti luettava. Takuuasiakirjassa on 

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä, helposti luettava, 
ja siinä on käytettävä samaa 
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annettava seuraavat tiedot: kirjasinkokoa. Takuuasiakirja on 
laadittava samalla kielellä kuin sopimus.
Takuuasiakirjassa on annettava seuraavat 
tiedot:

Or.en

Tarkistus 1391
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Takuuasiakirjassa on 
annettava seuraavat tiedot:

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä, takuuasiakirja on 
laadittava joka tapauksessa ainakin 
kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja sen on 
oltava helposti luettava. Takuuasiakirjassa 
on annettava seuraavat tiedot:

Or.el

Tarkistus 1392
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Takuuasiakirjassa on 
annettava seuraavat tiedot:

2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Takuuasiakirja on 
laadittava samalla kielellä kuin sopimus.
Takuuasiakirjassa on annettava seuraavat 
tiedot:

Or.en
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Tarkistus 1393
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 26 artiklassa vahvistetut lakiin 
perustuvat kuluttajan oikeudet ja selkeä 
ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu ei 
vaikuta kyseisiin oikeuksiin;

a) voimassa olevassa kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 26 artiklassa 
vahvistetut lakiin perustuvat kuluttajan 
oikeudet ja selkeä ilmoitus siitä, että 
kaupallinen takuu ei vaikuta kyseisiin 
oikeuksiin;

Or.fr

Perustelu

Lakiin perustuvat kuluttajan oikeudet johtuvat yhtä paljon kansallisesta lainsäädännöstä kuin 
tämän direktiivin 26 artiklan säännöksistä.

Tarkistus 1394
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 26 artiklassa vahvistetut lakiin 
perustuvat kuluttajan oikeudet ja selkeä
ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu ei 
vaikuta kyseisiin oikeuksiin;

a) ilmoitus siitä, että kuluttajalla on 
voimassa olevien kansallisten säännösten 
perusteella lakiin perustuvia kuluttajan 
oikeuksia ja että kaupallinen takuu ei 
vaikuta kyseisiin oikeuksiin;

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tässä artiklassa 
vahvistetuista säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä, joiden takia kuluttajansuoja 
vaihtelisi maasta toiseen.

Or.de
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Perustelu

On tarpeetonta säätää, että vapaaehtoisesti myönnetty takuu kattaa lakiin perustuvat 
kuluttajan oikeudet. Myös tiedot kaikista lakiin perustuvista kuluttajan oikeuksista ovat 
tarpeettomat. Elinkeinonharjoittajan pakollisena tehtävänä ei ole tiedottaa lain säännöksistä. 
Tämä on kuluttajanvalistuksen tehtävä.

Tarkistus 1395
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 26 artiklassa vahvistetut lakiin 
perustuvat kuluttajan oikeudet ja selkeä 
ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu ei 
vaikuta kyseisiin oikeuksiin;

a) edellä 26 ja 28 artiklassa sekä voimassa 
olevan kansallisen lainsäädännön 
mahdollisissa lisäsäännöksissä vahvistetut 
lakiin perustuvat kuluttajan oikeudet ja 
selkeä ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu 
ei vaikuta kyseisiin oikeuksiin;

Or.el

Tarkistus 1396
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) tarvittaessa maininta siitä, että 
kaupallista takuuta ei voi siirtää 
myöhemmälle ostajalle, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 32 ja 25 artiklan 
ja liitteessä III olevan 1 kohdan j 
alakohdan säännösten soveltamista.

Poistetaan.

Or.pl

Perustelu

Takuu liittyy elimellisesti tuotteeseen eikä ostajaan. Siksi olisi oltava voitava jälleenmyydä 
tuote, jolla takuu on yhä voimassa.
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Tarkistus 1397
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) tarvittaessa maininta siitä, että 
kaupallista takuuta ei voi siirtää 
myöhemmälle ostajalle, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 32 ja 25 artiklan 
ja liitteessä III olevan 1 kohdan j 
alakohdan säännösten soveltamista.

Poistetaan.

Or.el

Tarkistus 1398
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) tarvittaessa maininta siitä, että 
kaupallista takuuta ei voi siirtää 
myöhemmälle ostajalle, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 32 ja 25 artiklan 
ja liitteessä III olevan 1 kohdan j 
alakohdan säännösten soveltamista.

Poistetaan.

Or.el

Tarkistus 1399
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) tarvittaessa maininta siitä, että 
kaupallista takuuta ei voi siirtää 

c) tieto siitä, että kaupallinen takuu 
voidaan siirtää myöhemmälle ostajalle.
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myöhemmälle ostajalle, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 32 ja 25 artiklan 
ja liitteessä III olevan 1 kohdan j 
alakohdan säännösten soveltamista.

Or.en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että komission ehdotuksessa jäsenvaltioita velvoitetaan määräämään 
kaupallisten takuiden siirtämisen kielto seuraaville ostajille oletussääntönä. Kun otetaan 
huomioon, että kuluttajat käyttävät entistä enemmän käytettyjen tavaroiden myyntiin 
tarkoitettuja on-line-palveluita, on erittäin tärkeää ottaa käyttöön periaate, jonka mukaan 
kaupallisten takuiden tulisi olla siirrettäviä. Liitteen III 1 kohdan j alakohdan mukaisesti 
kohtuuttoman oletetaan olevan sopimusehdon, jolla rajoitetaan kuluttajan oikeutta myydä 
tavaroita edelleen rajoittamalla elinkeinonharjoittajan myöntämän kaupallisen takuun 
siirrettävyyttä.

Tarkistus 1400
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) tarvittaessa maininta siitä, että 
kaupallista takuuta ei voi siirtää 
myöhemmälle ostajalle, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 32 ja 25 artiklan 
ja liitteessä III olevan 1 kohdan j 
alakohdan säännösten soveltamista.

c) ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu
voidaan siirtää myöhemmälle ostajalle.

Or.en

Tarkistus 1401
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) tarvittaessa maininta siitä, että 
kaupallista takuuta ei voi siirtää 

c) tieto siitä, että kaupallinen takuu 
voidaan siirtää myöhemmälle ostajalle.
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myöhemmälle ostajalle, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 32 ja 25 artiklan 
ja liitteessä III olevan 1 kohdan j 
alakohdan säännösten soveltamista.

Or.en

Tarkistus 1402
Zuzana Roithová

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tieto siitä, että huoltopalveluja ja 
varaosia on saatavilla viiden vuoden ajan 
sopimuksen tekohetkestä alkaen.

Or.en

Tarkistus 1403
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Takuu koskee myös tavaroita, joilla 
virhe on oikaistu.

Or.el

(2 kohta (uusi))

Tarkistus 1404
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan 3. Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan 
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pyynnöstä asetettava takuuasiakirja 
saataville pysyvällä välineellä.

pyynnöstä asetettava takuuasiakirja 
saataville tämän valitsemalla pysyvällä 
välineellä.

Or.fr

Tarkistus 1405
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan 
pyynnöstä asetettava takuuasiakirja 
saataville pysyvällä välineellä.

3. Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan 
pyynnöstä asetettava takuuasiakirja 
saataville kuluttajan valitsemalla
pysyvällä välineellä.

Or.en

Tarkistus 1406
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tuottajan suora vastuu
1. Tuottaja on kuluttajalle korjaus- tai 
vaihtovastuussa kaikista tavaroissa 
ostohetkellä olleista virheistä.
2. Tuottaja korjaa tai valintansa mukaan 
vaihtaa tavarat 30 päivän kuluessa siitä, 
kun hänelle ilmoitettiin virheestä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 28 artiklan 
1 kohdan soveltamista.
3. Tällä artiklalla ei rajoiteta osallistumis-
tai takautumisoikeutta koskevien 
kansallisten säännösten soveltamista.

Or.en
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Perustelu

Valmistajan ja myyjän yhteisen vastuun käyttöönottamisesta on keskusteltu jo vuosikymmeniä. 
Tämän direktiivin tavoitteena on kuluttajien luottamuksen lisääminen rajatylittävään 
ostamiseen. Tällaisen nykyaikaisen kuluttajalainsäädännön käyttöönottaminen ja vanhojen 
rajoitusten hylkääminen auttaisi suuresti tavoitteen saavuttamisessa. Tuottajien suora vastuu 
voisi lisätä voimakkaasti kuluttajien luottamusta: kuluttaja voisi lopulta kääntyä suoraan 
asuinvaltionsa alueelle sijoittautuneen tuottajan puoleen sen sijaan, että viallista tuotetta 
lähetetään edestakaisin ympäri EU:ta. Todellisilla sisämarkkinoilla kuluttajien pitäisi voida 
valita, kenelle tuote palautetaan, jos ongelmia esiintyy.

Tarkistus 1407
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön mitään tästä artiklasta 
poikkeavia säännöksiä.

Or.de

Tarkistus 1408
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jos takuuasiakirja koskee virhettä ja 
virhe ilmenee ennen takuuajan 
umpeutumista, on oletettava, että virhe oli 
jo olemassa ennen vastuun siirtymistä 
kuluttajalle, jollei tämä oletus ole tavaran 
tai virheen luonteen perusteella 
asianmukainen.

Or.en
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Tarkistus 1409
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 d. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön 29 artiklassa 
vahvisteutuista poikkeavia säännöksiä 
varmistaakseen kuluttajasuojan 
korkeamman tason.

Or.en

Tarkistus 1410
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 e kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 e. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tämän 
artiklan säännöksistä poikkeavia 
säännöksiä varmistaakseen 
kuluttajansuojan korkeamman tason.

Or.el

Tarkistus 1411
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
29 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1. Tuottaja vastaa ostohetkellä 
ilmenneiden virheiden korjauksista tai 
vaihdettujen tavaroiden toimituksesta.
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2. Tuottajan on korjattava tai korvattava 
tuote 30 päivän kuluessa siitä. kun 
hänelle ilmoitettuun virheestä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 28 artiklan 
1 kohdan soveltamista.

Or.en

Tarkistus 1412
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
29 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tuottajan suora vastuu
1. Tuottaja on kuluttajalle korjaus- tai 
vaihtovastuussa kaikista tavaroissa 
ostohetkellä olleista virheistä.
2. Tuottaja korjaa tai valintansa mukaan 
vaihtaa tavarat 30 päivän kuluessa siitä, 
kun hänelle ilmoitettiin virheestä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 28 artiklan 
1 kohdan soveltamista.

Or.en

Tarkistus 1413
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
29 c artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää 
voimassa 30–39 artiklan suhteen tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
perustamissopimuksen mukaisia 
tiukempia säännöksiä varmistaakseen 
kuluttajansuojan korkeamman tason.

Or.en
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Perustelu

The provisions on unfair contract terms are subject to minimum harmonisation. Chapter V 
sets out principles to identify when a contract may be unfair. These principles are to be 
interpreted by the national courts meaning there will be a divergence in case law between the 
Member States. As a result maximum harmonisation will not achieve the Commission’s aim to 
have a single set of rules across the EU but, importantly, it will have a negative effect on 
consumers. Not only will it hinder Member States from developing the rules on unfair terms to 
address new issues as they arise but, in the UK, it may also have a detrimental effect on the 
current operation of the Financial Ombudsman Scheme and the application of the Unfair 
Relationship test under the Consumer Credit Act.

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

Tarkistus 1414
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
Chapter 5 – title

Komission teksti Tarkistus

Sopimusehtoja koskevat kuluttajan 
oikeudet

Poistetaan.

Or.de

Tarkistus 1415
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Soveltamisala Poistetaan.
1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
sopimusehtoihin, jotka 
elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli 
on laatinut ennakolta ja joihin kuluttaja 
on suostunut voimatta vaikuttaa niiden 
sisältöön, varsinkin silloin, kun tällaiset 
sopimusehdot ovat osa ennalta laadittua 
vakiosopimusta.
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2. Se seikka, että kuluttajalla on ollut 
mahdollisuus vaikuttaa sopimusehdon 
joihinkin näkökohtiin tai yhteen tiettyyn 
ehtoon, ei estä tämän luvun säännösten 
soveltamista muihin sopimusehtoihin, 
jotka ovat osa sopimusta.
3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
sellaisiin sopimusehtoihin, jotka vastaavat 
yhteisön lainsäädännön mukaisia 
jäsenvaltion pakottavia lakeja tai 
asetuksia taikka sellaisten kansainvälisten 
sopimusten määräyksiä tai periaatteita, 
joissa yhteisö tai jäsenvaltiot ovat 
osapuolina.

Or.de

Tarkistus 1416
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
sopimusehtoihin, jotka 
elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli 
on laatinut ennakolta ja joihin kuluttaja 
on suostunut voimatta vaikuttaa niiden 
sisältöön, varsinkin silloin, kun tällaiset 
sopimusehdot ovat osa ennalta laadittua 
vakiosopimusta.

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
kaikkiin elinkeinonharjoittajan tai 
kolmannen osapuolen ja kuluttajan 
välisiin kirjallisiin ja suullisiin 
sopimuksiin riippumatta siitä, onko 
sopimuksesta neuvoteltu erikseen tai 
yhteisesti.

Or.en

Perustelu

It is important to clarify in the proposal that the protection against unfair terms applies to 
oral terms as well as written terms. According to the existing directive on unfair contract 
terms “the consumer must receive equal protection under contracts concluded by word of 
mouth and written contracts”. Secondly, the consumer protection offered by chapter V should 
be extended to individually negotiated terms (such terms are excluded from the proposal). In 
practice, the consumer will often lack the bargaining power and the knowledge required to be 
in a position to influence the content of contract terms during an individual negotiation 
process.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 1417
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
sopimusehtoihin, jotka 
elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli 
on laatinut ennakolta ja joihin kuluttaja 
on suostunut voimatta vaikuttaa niiden 
sisältöön, varsinkin silloin, kun tällaiset 
sopimusehdot ovat osa ennalta laadittua 
vakiosopimusta.

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa sopimusehtoihin, 
joista ei ole neuvoteltu erikseen. Jos 
sopimusehto on laadittu ennakolta, sen 
katsotaan olevan sellainen, josta ei ole 
neuvoteltu erikseen ja jonka sisältöön
kuluttaja ei näin ollen ole voinut vaikuttaa, 
varsinkin, kun kyse on ennalta laaditusta 
vakiosopimuksesta.

Sopimusehdot, joista on neuvoteltu 
erikseen, eivät kuulu tämä luvun 
soveltamisalaan. Jäsenvaltiot voivat näin 
ollen pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
kansallisia sääntöjä tällaisista 
sopimusehdoista ja päättää, että tämä 
luku kattaa myös nämä säännöt.

Or.fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään täsmentämään, että sopimusehdot, joista on neuvoteltu erikseen, 
eivät kuulu tämän luvun soveltamisalaan ja varmistamaan, että jäsenvaltiot, jotka ovat 
ulottaneet kuluttajaa kohtuuttomilta ehdoilta suojelevat säännökset myös sopimusehtoihin, 
joista on neuvoteltu erikseen, voivat tehdä näin myös jatkossa.

Tarkistus 1418
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
sopimusehtoihin, jotka 
elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli 
on laatinut ennakolta ja joihin kuluttaja 
on suostunut voimatta vaikuttaa niiden 
sisältöön, varsinkin silloin, kun tällaiset 
sopimusehdot ovat osa ennalta laadittua 
vakiosopimusta.

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
kaikkiin elinkeinonharjoittajan tai 
kolmannen osapuolen ja kuluttajan 
välisiin kirjallisiin ja suullisiin 
sopimuksiin riippumatta siitä, ovatko he 
muotoilleet vakiosopimuksen ennalta 
yksin tai yhdessä.

Or.en

Tarkistus 1419
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
sopimusehtoihin, jotka 
elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli 
on laatinut ennakolta ja joihin kuluttaja on 
suostunut voimatta vaikuttaa niiden
sisältöön, varsinkin silloin, kun tällaiset 
sopimusehdot ovat osa ennalta laadittua 
vakiosopimusta.

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisten sopimusten sopimusehtoihin,
joista ei ole neuvoteltu erikseen. 
Sopimusehtoa ei koskaan pidetä erikseen 
neuvoteltuna, jos se on ennakolta laadittu, 
eikä kuluttaja ole näin ollen voinut
vaikuttaa sen sisältöön, varsinkaan 
ennakolta muotoiltujen vakiosopimusten 
yhteydessä.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 151.

Tarkistus 1420
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
sopimusehtoihin, jotka 
elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli 
on laatinut ennakolta ja joihin kuluttaja 
on suostunut voimatta vaikuttaa niiden 
sisältöön, varsinkin silloin, kun tällaiset 
sopimusehdot ovat osa ennalta laadittua 
vakiosopimusta.

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
kaikkiin elinkeinonharjoittajan tai 
kolmannen osapuolen ja kuluttajan 
välisiin kirjallisiin ja suullisiin 
sopimuksiin riippumatta siitä, onko 
sopimuksesta neuvoteltu erikseen tai 
yhteisesti.

Or.en

Tarkistus 1421
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
sopimusehtoihin, jotka 
elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli
on laatinut ennakolta ja joihin kuluttaja on 
suostunut voimatta vaikuttaa niiden
sisältöön, varsinkin silloin, kun tällaiset 
sopimusehdot ovat osa ennalta laadittua 
vakiosopimusta.

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisten sopimusten sopimusehtoihin,
joista ei ole neuvoteltu erikseen. 
Sopimusehtoa ei pidetä erikseen 
neuvoteltuna, jos se on ennakolta laadittu, 
eikä kuluttaja ole näin ollen voinut
vaikuttaa sen sisältöön, varsinkaan silloin, 
kun sopimus on esitetty kuluttajalle 
ennakolta muotoiltuna 
vakiosopimuksena.

Or.pl

Perustelu

Puolan kielisessä versiossa oli ehkä virhe. Kuluttajilla on oltava todellista vaikutusvaltaa 
sopimusehtojen sisältöön.
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Tarkistus 1422
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan
korkeamman tason vahvistamiseksi pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään säännöksiä, jotka ovat 
tiukempia kuin direktiivin tässä luvussa 
vahvistetut säännökset, ellei tässä luvussa 
toisin määrätä.

Or.fr

Perustelu

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

Tarkistus 1423
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään tässä luvussa 
vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, jos 
se on tarpeellista kuluttajasuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi.

Or.fr

Perustelu

Lukua V on yhdenmukaistettava vähimmäistasolla vähimmäissuojelun tason korottamiseksi 
EU:ssa siten, että niille jäsenvaltioille, joiden suojelun taso on korkeampi, annetaan samalla 
mahdollisuus säilyttää suojelun taso ennallaan.
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Tarkistus 1424
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 c. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa sopimusehtoihin, 
joista ei ole neuvoteltu erikseen. Jos 
sopimusehto on laadittu ennakolta, sen 
katsotaan olevan sellainen, josta ei ole 
neuvoteltu erikseen ja jonka sisältöön 
kuluttaja ei näin ollen ole voinut 
vaikuttaa, varsinkin, kun kyse on ennalta 
laaditusta vakiosopimuksesta.
Sopimusehdot, joista on neuvoteltu 
erikseen, eivät kuulu tämä luvun 
soveltamisalaan. Jäsenvaltiot voivat näin 
ollen pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
kansallisia sääntöjä tällaisista 
sopimusehdoista ja päättää, että tämä 
luku kattaa myös nämä säännöt.

Or.fr

Perustelu

Tarkoituksena on täsmentää, että sopimusehdot, joista on neuvoteltu erikseen, eivät kuulu 
tämän luvun soveltamisalaan ja varmistamaan, että jäsenvaltiot, jotka ovat ulottaneet 
kuluttajaa kohtuuttomilta ehdoilta suojelevat säännökset myös sopimusehtoihin, joista on 
neuvoteltu erikseen, voivat tehdä näin myös jatkossa.

Tarkistus 1425
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään tässä luvussa 
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vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, 
lukuun ottamatta 34 artiklassa 
tarkoitettua säännöstä.

Or.fr

Perustelu

V lukua on yhdenmukaistettava vähimmäismääräisesti, jotta kuluttajansuojan vähimmäistaso 
voidaan varmistaa EU:ssa ja samalla säilyttää niiden jäsenvaltioiden säännökset, jotka 
takaavat kuluttajille korkean suojelun tason, lukuun ottamatta kaikissa olosuhteissa 
kohtuuttomina pidettäviä ehtoja koskevaa 34 artiklaa, jonka luetteloa on yhdenmukaistettava 
mahdollisimman kattavasti oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:ssa.

Tarkistus 1426
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Se seikka, että kuluttajalla on ollut 
mahdollisuus vaikuttaa sopimusehdon 
joihinkin näkökohtiin tai yhteen tiettyyn 
ehtoon, ei estä tämän luvun säännösten 
soveltamista muihin sopimusehtoihin, 
jotka ovat osa sopimusta.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1427
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Se seikka, että kuluttajalla on ollut 
mahdollisuus vaikuttaa sopimusehdon 
joihinkin näkökohtiin tai yhteen tiettyyn 
ehtoon, ei estä tämän luvun säännösten 
soveltamista muihin sopimusehtoihin, 
jotka ovat osa sopimusta.

Poistetaan.
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Or.en

Tarkistus 1428
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Se seikka, että kuluttajalla on ollut 
mahdollisuus vaikuttaa sopimusehdon 
joihinkin näkökohtiin tai yhteen tiettyyn 
ehtoon, ei estä tämän luvun säännösten 
soveltamista muihin sopimusehtoihin, 
jotka ovat osa sopimusta.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1429
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Se seikka, että kuluttajalla on ollut 
mahdollisuus vaikuttaa sopimusehdon 
joihinkin näkökohtiin tai yhteen tiettyyn 
ehtoon, ei estä tämän luvun säännösten 
soveltamista muihin sopimusehtoihin, jotka 
ovat osa sopimusta.

2. Se seikka, että kuluttajalla on ollut 
mahdollisuus vaikuttaa sopimusehdon 
joihinkin näkökohtiin tai yhteen tiettyyn 
ehtoon, ei estä eikä myöskään edellytä 
välttämättä tämän luvun säännösten 
soveltamista muihin sopimusehtoihin, jotka 
ovat osa sopimusta.

Or.de

Perustelu

Säännöksen olisi katettava myös tilanteet, joissa kuluttajalla oli mahdollisuus neuvotella 
tietyistä sopimusehdoista, mutta hän päätti tietoisesti olla tekemättä tätä varmistaakseen 
toisen, tärkeämmän muutoksen.
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Tarkistus 1430
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
sellaisiin sopimusehtoihin, jotka vastaavat 
yhteisön lainsäädännön mukaisia 
jäsenvaltion pakottavia lakeja tai 
asetuksia taikka sellaisten kansainvälisten 
sopimusten määräyksiä tai periaatteita, 
joissa yhteisö tai jäsenvaltiot ovat 
osapuolina.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Kuluttajien oikeuksien on oltava samanarvoisia muiden perustamissopimuksiin kirjattujen 
määräysten kanssa toisin sanoen kuluttajan oikeuksia koskevaa määräystä ei pidä voida 
kumota jollakin toisella perussopimuksen määräyksellä.

Tarkistus 1431
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
sellaisiin sopimusehtoihin, jotka vastaavat 
yhteisön lainsäädännön mukaisia 
jäsenvaltion pakottavia lakeja tai 
asetuksia taikka sellaisten kansainvälisten 
sopimusten määräyksiä tai periaatteita, 
joissa yhteisö tai jäsenvaltiot ovat 
osapuolina.

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 1432
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
sellaisiin sopimusehtoihin, jotka vastaavat 
yhteisön lainsäädännön mukaisia 
jäsenvaltion pakottavia lakeja tai 
asetuksia taikka sellaisten kansainvälisten 
sopimusten määräyksiä tai periaatteita, 
joissa yhteisö tai jäsenvaltiot ovat 
osapuolina.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1433
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä lukua sovelletaan rajoittamatta 
kuitenkaan kansallisia säännöksiä, joiden 
mukaan tietyissä myynti- tai 
palvelusopimuksissa esiintyvät 
lainsäädännön vastaiset sopimusehdot, 
jotka toisinaan liittyvät yleiseen 
järjestykseen, ovat lainvastaisia.

Or.fr

Perustelu

Lainsäädännön vastaiset sopimusehdot eivät välttämättä ole kohtuuttomia ja kuuluvat siis eri 
suojelujärjestelmän piiriin. Tämän vuoksi on tärkeää selventää tämän luvun soveltamisalaa.
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Tarkistus 1434
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
30 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, 
jäsenvaltiot voivat säätää tai pitää 
voimassa 30–39 artiklan suhteen 
perussopimusten kanssa sopusoinnussa 
olevia tiukempia säännöksiä tämän 
direktiivin soveltamisalalla 
varmistaakseen kuluttajansuojan 
korkeamman tason.

Or.el

Tarkistus 1435
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Sopimusehtoja koskevat 
avoimuusvaatimukset

Poistetaan.

1. Sopimusehtojen kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja niiden on 
oltava helposti luettavat.
2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville niin, että hänellä on todellinen 
mahdollisuus tutustua niihin ennen 
sopimuksen tekemistä, kun otetaan 
huomioon käytettävä viestin.
3. Elinkeinonharjoittajan on saatava 
kuluttajan nimenomainen suostumus 
kaikkiin maksuihin, jotka eivät ole osa 
elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaa korvausta. Jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole hankkinut 
kuluttajan nimenomaista suostumusta, 
vaan on päätellyt sen käyttämällä 
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oletusvalintoja, jotka kuluttajan on 
kiellettävä välttääkseen maksun, 
kuluttajalla on oikeus saada tällainen 
maksu takaisin.
4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia 
vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 
ja asettamiselle kuluttajan saataville.

Or.de

Tarkistus 1436
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Sopimusehtojen kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja niiden on oltava 
helposti luettavat.

1. Sopimusehtojen kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja niiden on oltava 
helposti luettavat ja helposti ja pysyvästi 
saatavilla; sopimusehdot on esitettävä 
kielellä, jolla sopimus on tehty.

Or.en

Perustelu

Nykyistä direktiiviä parannetaan 31 artiklassa säädetyllä avoimuusvaatimuksella. 
Ehdotuksessa olisi kuitenkin syytä täsmentää, että näiden avoimuusvaatimuksien rikkominen 
tekisi ehdoista kohtuuttomia (uusi 1 a kohta). Tämä on myös yhteisessä viitekehyksessä 
annettu suositus.

Tarkistus 1437
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Sopimusehtojen kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja niiden on oltava 
helposti luettavat.

1. Sopimusehtojen kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja niiden on oltava 
helposti luettavat, niissä on käytettävä 
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samaa kirjasinkokoa ja niiden on oltava 
helposti ja pysyvästi saatavilla; 
sopimusehdot on esitettävä kielellä, jolla 
sopimus on tehty.

Or.en

Tarkistus 1438
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Sopimusehtojen kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja niiden on oltava 
helposti luettavat.

1. Sopimusehtojen kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja niiden on oltava 
helposti luettavat, mikäli ne on esitetty 
kirjallisesti.

Or.de

Perustelu

Suulliset sopimukset ovat edelleen mahdollisia, eikä niitä pitäisi sulkea ulkopuolelle.

Tarkistus 1439
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Elinkeinonharjoittajan laatimaa 
sopimusehtoa, jolla rikotaan tässä 
artiklassa tarkoitettuja 
avoimuusvaatimuksia, on pelkästään tällä 
perusteella pidettävä kohtuuttomana.

Or.en
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Tarkistus 1440
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön 1, 2 ja 3 kohdassa 
vahvistetuista poikkeavia säännöksiä, ei 
myöskään tiukempia tai sallivampia 
säännöksiä niin, että niin, että kuluttajan 
suojan taso on direktiivistä poikkeava.
(Tämä artikla on sijoitettava 31artiklan 
otsikon ja 1 artiklan 21 kohdan väliin siten, 
että se viittaa 31 artiklan kolmeen 
ensimmäiseen kohtaan.)

Or.fr

Perustelu

Ehdotetaan 31 artiklan 1–3 kohdan yhdenmukaistamista mahdollisimman kattavasti.

Tarkistus 1441
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 c. Elinkeinonharjoittajan laatimaa 
sopimusehtoa, jolla rikotaan tässä 
artiklassa tarkoitettuja 
avoimuusvaatimuksia, on pelkästään tällä 
perusteella pidettävä kohtuuttomana.

Or.en
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Tarkistus 1442
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville niin, että hänellä on todellinen 
mahdollisuus tutustua niihin ennen 
sopimuksen tekemistä, kun otetaan 
huomioon käytettävä viestin.

2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville selkeällä ja ymmärrettävällä 
tavalla. Lisäksi niiden on oltava 
yksinkertaisia ja helposti saatavilla ja ne 
on esitettävä kielellä, jolla sopimus on 
tehty.

Or.en

Tarkistus 1443
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville niin, että hänellä on todellinen 
mahdollisuus tutustua niihin ennen 
sopimuksen tekemistä, kun otetaan 
huomioon käytettävä viestin.

2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville niin, että hänellä on todellinen 
mahdollisuus tutustua niihin ennen 
sopimuksen tekemistä ja perehtyä niihin 
uudestaan sopimuksen tekemisen jälkeen, 
kun otetaan huomioon käytettävä viestin.
Kuluttajalla on oltava tällainen todellinen 
mahdollisuus tutustua myös sähköisesti 
saatavilla oleviin sopimusehtoihin, jos 
sopimus on tehty sähköisesti. Jos sopimus 
on tehty muiden viestintävälineiden 
kautta, sopimusehtojen on oltava 
saatavilla vain sähköisesti, jos kuluttaja 
on nimenomaisesti suostunut tähän 
ehtoon.
Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön 31 artiklassa vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä, 
jotka on tarkoitettu varmistamaan, että 
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kuluttajan suojan taso on poikkeava.

Or.en

Tarkistus 1444
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville niin, että hänellä on todellinen 
mahdollisuus tutustua niihin ennen 
sopimuksen tekemistä, kun otetaan 
huomioon käytettävä viestin.

2. Peruuttamattomasti sitovat
sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville hyvissä ajoin ennen sopimuksen 
tekemistä, kun otetaan huomioon 
käytettävä viestin ja myyntimenetelmät.

Or.it

Perustelu

Tämä uusi lähestymistapa on vähittäismyynnin kannalta epäkäytännöllinen ja kohtuuton. 
Kyseinen vaatimus ei ole muun lainsäädännön kuten kuluttajaluotto- ja etämyyntidirektiivien 
mukainen, joissa edellytetään hyvissä ajoin tapahtuvaa tiedottamista. Sopimusehtoja koskevat 
säännökset on lisäksi sovitettava myyntimenetelmään.

Tarkistus 1445
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville niin, että hänellä on todellinen 
mahdollisuus tutustua niihin ennen 
sopimuksen tekemistä, kun otetaan 
huomioon käytettävä viestin.

2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville sellaisena ajankohtana ja sillä 
tavoin, että hänellä on todellinen 
mahdollisuus tutustua niihin ennen 
sopimuksen tekemistä, kun otetaan 
huomioon olosuhteet ja käytettävä viestin.

Or.el
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Tarkistus 1446
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville niin, että hänellä on todellinen 
mahdollisuus tutustua niihin ennen 
sopimuksen tekemistä, kun otetaan 
huomioon käytettävä viestin.

2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 
saataville niin, että hänellä on todellinen ja 
kiistaton mahdollisuus tutustua niihin 
ennen sopimuksen tekemistä, kun otetaan 
huomioon käytettävä viestin. Kuluttajalla 
on oltava tällainen todellinen 
mahdollisuus tutustua myös sähköisesti 
saatavilla oleviin sopimusehtoihin, jos 
sopimus on tehty sähköisesti. Jos sopimus 
on tehty muiden viestintävälineiden 
kautta, sopimusehtojen on oltava 
saatavilla vain sähköisesti, jos kuluttaja 
on nimenomaisesti suostunut tähän 
toimintatapaan.

Or.en

Tarkistus 1447
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sopimusehdot on esitettävä paikassa, 
josta kuluttajan voidaan kohtuudella 
edellyttää löytävän ne.

Or.en

Perustelu

"Yllättävien" ehtojen ongelmaan on puututtava. Epäasianmukaisiin paikkoihin sopimuksessa 
sijoitetut ehdot tai ehdot, joihin viitataan mutta jotka eivät ole saatavana sopimuksessa tai 
verkkosivustolla, eivät saa sitoa kuluttajia.
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Tarkistus 1448
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Elinkeinonharjoittajan lisäämää 
sopimusehtoa, joka ei ole tässä artiklassa 
tarkoitetun avoimuusvaatimuksen 
mukainen, on pelkästään tällä perusteella 
pidettävä kohtuuttomana. 

Or.en

Tarkistus 1449
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 c. Sopimusehdot on esitettävä paikassa, 
josta kuluttajan voidaan kohtuudella 
olettaa löytävän ne.

Or.en

Tarkistus 1450
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 d. Kuluttajalla on oltava sopimuksen 
tekemisen jälkeen todellinen ja kiistaton 
mahdollisuus tutustua sopimusehtoihin 
joko paperilla tai sähköisesti. 

Or.en
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Tarkistus 1451
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Elinkeinonharjoittajan on saatava 
kuluttajan nimenomainen suostumus 
kaikkiin maksuihin, jotka eivät ole osa 
elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaa korvausta. Jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole hankkinut 
kuluttajan nimenomaista suostumusta, 
vaan on päätellyt sen käyttämällä 
oletusvalintoja, jotka kuluttajan on 
kiellettävä välttääkseen maksun, 
kuluttajalla on oikeus saada tällainen 
maksu takaisin.

3. Elinkeinonharjoittajan on saatava 
kuluttajan nimenomainen suostumus 
kaikkiin maksuihin, jotka eivät liity niiden 
tavaroiden toimittamiseen tai palvelujen 
suorittamiseen, joista sopimus on tehty. 
Suostumuksen antamisessa käytettävä 
menettely on vahvistettava kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan kesken.

Or.it

Perustelu

The concept of “main obligation” is vague and could lead to disputes and different 
interpretations by local jurisdictions across Europe. This would be contradictory with the 
harmonisation objective of the directive. Additionally, congruence should be ensured with 
other relevant EU legislation. We strongly recommend the adoption in this article of the 
Payment Services Directive’s wording related to consumers consent procedure. In the field of 
retail financial services, we strongly warn against potential unintended consequences of the 
current wording of this article on lenders’ ability to offer variable rates products

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

Tarkistus 1452
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia 

Poistetaan.
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vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 
ja asettamiselle kuluttajan saataville.

Or.en

Perustelu

Monet kuluttajien valitukset koskevat sopimusehtojen luettavuutta: sopimusehdot on esitetty 
aivan liian "pienellä tekstillä" tai sijoitettu epäasianmukaisiin paikkoihin sopimuksessa. 
Jäsenvaltioita kielletään 31 artiklan 4 kohdassa esitystapaa koskevia lisävaatimuksia 
sopimusehtojen esittämiselle (kuten tekstin kirjasinkoko tai paikka, johon tietyt tiedot on 
sijoitettava ja miten ne on esitettävä). Tämä kielto olisi poistettava, jotta jäsenvaltiot voivat 
säätää ehtojen esittämistä koskevista tiukemmista säännöistä.

Tarkistus 1453
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia 
vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 
ja asettamiselle kuluttajan saataville.

Poistetaan.

Or.fr

Tarkistus 1454
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia 
vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 
ja asettamiselle kuluttajan saataville.

Poistetaan.

Or.en
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Tarkistus 1455
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia 
vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 
ja asettamiselle kuluttajan saataville.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1456
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia 
vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 
ja asettamiselle kuluttajan saataville.

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta sopimusehtojen esitystapaa 
koskevia vaatimuksia paitsi kun on kyse 
esitystavasta vammaisille henkilöille.

Tämä artikla ei vaikuta jäsenvaltioiden 
vapauteen määrätä sopimuksen 
voimassaoloa tai vaikutuksia koskevia 
lisävaatimuksia, kuten sopimuksen 
todistusvoimaiseksi saattaminen tai 
nimikirjoituksen vahvistaminen. 

Or.en

Perustelu

Provided that the contract terms meet the requirement of legibility, traders should be free to 
choose the way in which contract terms are presented, for example the font type or size in 
which the contract terms are printed. Member States should refrain from imposing any 
presentational requirements of this kind, except for those related to persons with disabilities. 
However, Member States should remain free to maintain or impose formal requirements of 
general contract law that do not fall under the category of presentational requirements, for 
instance concerning the conclusion of the contract. Presentational requirements for contract 
terms contained in other EU legislation should not be affected by this Directive.



PE452.545v01-00 152/222 AM\836859FI.doc

FI

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

Tarkistus 1457
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia
vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle
ja asettamiselle kuluttajan saataville.

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta vaatimuksia sopimusehtojen 
esittämiselle.

Tämä artikla ei vaikuta jäsenvaltioiden 
harkintavaltaan asettaa muita esitystapaa 
koskevia vaatimuksia, jotka koskevat 
sopimusten voimassaoloa tai vaikutusta 
kolmansiin osapuoliin, esimerkiksi 
sopimusten rekisteröimistä tai oikeaksi 
todistamista.

Or.de

Perustelu

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

Tarkistus 1458
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia
vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 
ja asettamiselle kuluttajan saataville.

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta vaatimuksia sopimusehtojen 
esittämiselle ja asettamiselle kuluttajan 
saataville.
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Or.de

Perustelu

(Saksalaiseen versioon tehtävä) selvennys, että säännös koskee vain sopimusehtojen ulkoista 
olemusta (englanniksi osuvasti "presentational requirements" tai ranskaksi "exigences 
formelles concernant le libellé des clauses contractuelles"), ei kuitenkaan kansallisia 
esitystapaa koskevia säännöksiä, joita sovelletaan riippumatta siitä, ovatko 
elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli laatineet sopimusehdot etukäteen.

Tarkistus 1459
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia
vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 
ja asettamiselle kuluttajan saataville.

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta vaatimuksia sopimusehtojen 
esittämiselle ja asettamiselle kuluttajan 
saataville.

Or.de

Tarkistus 1460
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia 
vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 
ja asettamiselle kuluttajan saataville.

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia 
vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 
ja asettamiselle kuluttajan saataville paitsi 
kun on kyse esitystavasta vammaisille 
henkilöille.

Tämä artikla ei vaikuta jäsenvaltioiden 
vapauteen määrätä sopimuksen 
voimassaoloa tai vaikutuksia koskevia 
lisävaatimuksia, kuten sopimuksen 
todistusvoimaiseksi saattaminen tai 
nimikirjoituksen vahvistaminen. 
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Or.en

Tarkistus 1461
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sopimusehdot on ilmoitettava 
kohdassa, jossa kuluttaja olettaa niiden 
todennäköisimmin olevan ilmoitettuna.

Or.en

Tarkistus 1462
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön muotoa ja 
esitystapaa koskevia vaatimuksia 
sopimusehtojen esittämiselle tai 
asettamiselle kuluttajan saataville.

Or.fr

Tarkistus 1463
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön mitään tästä artiklasta 
poikkeavia säännöksiä.
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Or.de

Tarkistus 1464
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Yleiset periaatteet Poistetaan.
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen II 
tai III, pidetään kohtuuttomana, jos se 
vilpittömässä mielessä toimimista 
koskevan vaatimuksen vastaisesti 
aiheuttaa kuluttajan vahingoksi 
huomattavan epätasapainon osapuolten 
sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien välille.
2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
sopimuksen kohteena olevien tuotteiden 
luonne ja kaikki sopimuksen tekoon 
liittyvät olosuhteet sekä kaikki muut 
tehtävän sopimuksen tai muun 
sopimuksen, josta tehtävä sopimus on 
riippuvainen, ehdot sopimuksen 
tekohetkellä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 34 ja 38 artiklan 
soveltamista. Arvioidessaan 
sopimusehdon kohtuullisuutta 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on lisäksi 31 artiklan mukaisesti otettava 
huomioon sopimuksen laatimistapa ja 
tapa, jolla elinkeinonharjoittaja on 
toimittanut sen kuluttajalle.
3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta sopimuksen pääkohteen eikä 
elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen suorittamisesta 
maksettavan korvauksen 
asianmukaisuuden arviointiin edellyttäen, 
että elinkeinonharjoittaja noudattaa 
täysin 31 artiklan säännöksiä.
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Or.de

Tarkistus 1465
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen II 
tai III, pidetään kohtuuttomana, jos se 
vilpittömässä mielessä toimimista 
koskevan vaatimuksen vastaisesti
aiheuttaa kuluttajan vahingoksi 
huomattavan epätasapainon osapuolten 
sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien välille.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen II 
tai III, pidetään kohtuuttomana, jos se 
aiheuttaa kuluttajan vahingoksi 
huomattavan epätasapainon osapuolten 
sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien välille.

Or.fr

Perustelu

Viittaus liitteisiin II ja III on säilytettävä kohtuullisuuskokeen toteuttamisvaiheiden 
täsmentämiseksi (ensiksi luetteloiden käsittely ja sen jälkeen tarvittaessa sopimusehdon 
arvioiminen erityisesti kuluttajan vahingoksi aiheutuvan epätasapainon osalta). Lisäksi 
sopimusehdon kohtuuttomuutta on arvioitava sen perusteella, aiheuttaako se huomattavaa 
epätasapainoa osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välille riippumatta siitä, onko 
toimittu vilpittömässä mielessä.

Tarkistus 1466
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen II 
tai III, pidetään kohtuuttomana, jos se 
vilpittömässä mielessä toimimista 
koskevan vaatimuksen vastaisesti aiheuttaa 
kuluttajan vahingoksi huomattavan 
epätasapainon osapuolten sopimuksesta 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen II 
tai III, pidetään kohtuuttomana, jos se
vilpittömässä mielessä toimimista 
koskevan vaatimuksen vastaisesti aiheuttaa 
kuluttajan vahingoksi huomattavan ja 
perusteettoman epätasapainon osapuolten 
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johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien 
välille.

sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien välille.

Or.en

Tarkistus 1467
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen II 
tai III, pidetään kohtuuttomana, jos se 
vilpittömässä mielessä toimimista 
koskevan vaatimuksen vastaisesti
aiheuttaa kuluttajan vahingoksi 
huomattavan epätasapainon osapuolten 
sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien välille.

1. Sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen 
II tai III, voidaan kuitenkin pitää
kohtuuttomana, jos se aiheuttaa kuluttajan 
vahingoksi huomattavan epätasapainon 
osapuolten sopimuksesta johtuvien 
oikeuksien ja velvollisuuksien välille.

Or.fr

Perustelu

On tärkeää sisällyttää tarkistukseen viittaus liitteisiin II ja III, sillä sen avulla voidaan 
täsmentää kohtuullisuuskokeen toteuttamisvaiheet ("fairness test"). Elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan väliseen sopimukseen sisältyvän sopimusehdon kohtuuttomuutta on tarkasteltava 
siltä objektiiviselta pohjalta, että osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välille on 
aiheutunut huomattava epätasapaino riippumatta siitä, onko toimittu vilpittömässä mielessä. 

Tarkistus 1468
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen II 
tai III, pidetään kohtuuttomana, jos se 
vilpittömässä mielessä toimimista 

1. Sopimusehtoa pidetään kohtuuttomana, 
jos se vilpittömässä mielessä toimimista 
koskevan vaatimuksen vastaisesti asettaa
kuluttajan huomattavasti huonompaan 
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koskevan vaatimuksen vastaisesti
aiheuttaa kuluttajan vahingoksi 
huomattavan epätasapainon osapuolten 
sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien välille.

asemaan, erityisesti kun sopimusehto on 
sen lakiin perustuvan säädöksen, josta 
poiketaan, olennaisen perusajatuksen 
vastainen tai rajoittaa sopimuksen 
luonteesta johtuvia olennaisia oikeuksia 
ja velvollisuuksia siten, että sopimuksen 
tarkoituksen saavuttaminen vaarantuu.

Or.de

Tarkistus 1469
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen II 
tai III, pidetään kohtuuttomana, jos se 
vilpittömässä mielessä toimimista 
koskevan vaatimuksen vastaisesti aiheuttaa 
kuluttajan vahingoksi huomattavan 
epätasapainon osapuolten sopimuksesta 
johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien 
välille.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen II 
tai III, pidetään kohtuuttomana, jos se 
vilpittömässä mielessä toimimista 
koskevan vaatimuksen vastaisesti aiheuttaa 
kuluttajan vahingoksi kohtuuttoman 
epätasapainon osapuolten sopimuksesta 
johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien 
välille.

Or.en

Tarkistus 1470
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltaisen tuomioistuimen tai 
kansallisen viranomaisen on 31 artiklan 1 
ja 2 kohdan mukaisesti otettava 
sopimusehtoa arvioidessaan huomioon 
tapa, jolla elinkeinonharjoittaja on 
ilmoittanut sopimusehdosta kuluttajalle ja 
tapauksen mukaan tapa, jolla se on 
laadittu. 
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Or.en

Tarkistus 1471
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
sopimuksen kohteena olevien tuotteiden 
luonne ja kaikki sopimuksen tekoon 
liittyvät olosuhteet sekä kaikki muut 
tehtävän sopimuksen tai muun sopimuksen, 
josta tehtävä sopimus on riippuvainen, 
ehdot sopimuksen tekohetkellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 34 ja 38 artiklan 
soveltamista. Arvioidessaan sopimusehdon 
kohtuullisuutta toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on lisäksi 31 artiklan 
mukaisesti otettava huomioon sopimuksen 
laatimistapa ja tapa, jolla 
elinkeinonharjoittaja on toimittanut sen 
kuluttajalle.

2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
sopimuksen kohteena olevien tuotteiden 
luonne ja kaikki sopimuksen tekoa 
edeltävät, sen aikaiset ja sen jälkeiset
olosuhteet sekä kaikki muut tehtävän 
sopimuksen tai muun sopimuksen, josta 
tehtävä sopimus on riippuvainen, ehdot, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 ja 
38 artiklan soveltamista. Arvioidessaan 
sopimusehdon kohtuullisuutta 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on 
lisäksi 31 artiklan mukaisesti otettava 
huomioon sopimuksen laatimistapa ja tapa, 
jolla elinkeinonharjoittaja on toimittanut 
sen kuluttajalle.

Or.en

Tarkistus 1472
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
sopimuksen kohteena olevien tuotteiden 
luonne ja kaikki sopimuksen tekoon 
liittyvät olosuhteet sekä kaikki muut 
tehtävän sopimuksen tai muun sopimuksen, 
josta tehtävä sopimus on riippuvainen, 
ehdot sopimuksen tekohetkellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 34 ja 38 artiklan 

2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
sopimuksen kohteena olevien tuotteiden 
luonne ja kaikki sopimuksen tekoa 
edeltävät, sen aikaiset ja sen jälkeiset
olosuhteet sekä kaikki muut tehtävän 
sopimuksen tai muun sopimuksen, josta 
tehtävä sopimus on riippuvainen, ehdot, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 ja 
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soveltamista. Arvioidessaan sopimusehdon 
kohtuullisuutta toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on lisäksi 31 artiklan 
mukaisesti otettava huomioon sopimuksen 
laatimistapa ja tapa, jolla 
elinkeinonharjoittaja on toimittanut sen 
kuluttajalle.

38 artiklan soveltamista. Arvioidessaan 
sopimusehdon kohtuullisuutta 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on 
lisäksi 31 artiklan mukaisesti otettava 
huomioon sopimuksen laatimistapa ja tapa, 
jolla elinkeinonharjoittaja on toimittanut 
sen kuluttajalle.

Or.en

Tarkistus 1473
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
sopimuksen kohteena olevien tuotteiden 
luonne ja kaikki sopimuksen tekoon 
liittyvät olosuhteet sekä kaikki muut 
tehtävän sopimuksen tai muun sopimuksen, 
josta tehtävä sopimus on riippuvainen, 
ehdot sopimuksen tekohetkellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 34 ja 38 artiklan 
soveltamista. Arvioidessaan sopimusehdon 
kohtuullisuutta toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on lisäksi 31 artiklan 
mukaisesti otettava huomioon sopimuksen 
laatimistapa ja tapa, jolla 
elinkeinonharjoittaja on toimittanut sen 
kuluttajalle.

2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon 
sopimuksen kohteena olevien tuotteiden 
luonne ja kaikki sopimuksen tekoon 
liittyvät sitä edeltävät, sen aikaiset ja sen 
jälkeiset olosuhteet sekä kaikki muut 
tehtävän sopimuksen tai muun sopimuksen, 
josta tehtävä sopimus on riippuvainen, 
ehdot sopimuksen tekohetkellä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 34 ja 38 artiklan 
soveltamista. Arvioidessaan sopimusehdon 
kohtuullisuutta toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen on lisäksi 31 artiklan 
mukaisesti otettava huomioon sopimuksen 
laatimistapa ja tapa, jolla 
elinkeinonharjoittaja on toimittanut sen 
kuluttajalle.

Or.el

Tarkistus 1474
Evelyne Gebhardt

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

2 a. Toimivaltaisen tuomioistuimen tai 
kansallisen viranomaisen on 
sopimusehdon kohtuullisuutta 
arvioidessaan otettava 31 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti huomioon, millä 
tavalla elinkeinonharjoittaja on 
ilmoittanut sopimusehdoista kuluttajalle, 
sekä tavan, jolla hän on laatinut ne.

Or.en

Tarkistus 1475
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Sopimuksen tekoa seuraavat 
olosuhteet voidaan myös ottaa huomioon 
arvioitaessa, onko sopimusehto ollut 
kuluttajan kannalta kohtuuton.

Or.en

Tarkistus 1476
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta sopimuksen pääkohteen eikä 
elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen suorittamisesta 
maksettavan korvauksen
asianmukaisuuden arviointiin edellyttäen, 
että elinkeinonharjoittaja noudattaa täysin 
31 artiklan säännöksiä.

3. Sopimusehtojen kohtuuttomuuden 
arviointi ei saa koskea sopimuksen 
pääkohteen määrittelyä eikä hinnan tai 
maksettavan korvauksen ja palvelujen tai 
tavaroiden välistä asianmukaisuutta, jos 
nämä sopimusehdot on laadittu selkeästi 
ja ymmärrettävästi, edellyttäen, että 
elinkeinonharjoittaja noudattaa täysin 
31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä.
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Or.fr

Perustelu

Direktiivi 93/13/EY on laadittu selkeämmin ja oikeusturva taataan siinä paremmin.

Tarkistus 1477
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos sopimus on tehty digitaalisten 
tuotteiden hankkimiseksi, käyttöehtojen ei 
katsota olevan osa sopimuksen sisältöä.

Or.en

Perustelu

4 kappale: Digitaalisten tuotteiden myyntisopimukset sisältävät usein ehtoja, joilla 
rajoitetaan hankitun sisällön käyttöä, mikä saattaa johtaa sopimusosapuolien huomattavaan 
oikeuksien ja velvollisuuksien epätasapainoon kuluttajan vahingoksi. Siksi ehdotuksessa olisi 
täsmennettävä, että sopimuksen pääsisältöä kokeva poikkeus ei kata kyseisiä sopimuksia ja 
että digitaalisen sisällön käyttöä koskevien sopimusehtojen kohtuuttomuus arvioidaan.

Tarkistus 1478
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos sopimus on tehty digitaalisten 
tuotteiden hankkimiseksi, käyttöehtoja ei 
pidetä sopimuksen kohteena.

Or.en
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Tarkistus 1479
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön mitään tästä artiklasta 
poikkeavia säännöksiä.

Or.de

Tarkistus 1480
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 d kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jos sopimus on tehty digitaalisten 
tuotteiden hankkimiseksi, käyttöehtoja ei 
pidetä sopimuksen kohteena.

Or.en

Tarkistus 1481
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Todistustaakka Poistetaan.
Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että 
sopimusehdosta on neuvoteltu erikseen, 
todistustaakka on hänellä.

Or.de
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Tarkistus 1482
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että 
sopimusehdosta on neuvoteltu erikseen, 
todistustaakka on hänellä.

Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että 
sopimusehdot ovat 31 artiklassa 
säädettyjen avoimuusvaatimusten 
mukaisia, todistustaakka on hänellä.

Or.en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan tehtävänä olisi todistaa, että ehdot, joita kuluttaja pitää avoimuuden 
vastaisina, ovat 31 artiklassa säädetyn avoimuusvaatimuksien mukaisia.

Tarkistus 1483
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että 
sopimusehdosta on neuvoteltu erikseen, 
todistustaakka on hänellä.

Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että 
sopimusehdot ovat 31 artiklassa 
säädettyjen avoimuusvaatimusten 
mukaisia, todistustaakka on hänellä.

Or.en

Tarkistus 1484
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että 
sopimusehdosta on neuvoteltu erikseen, 

Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että 
sopimusehdot ovat 31 artiklassa 
säädettyjen avoimuusvaatimusten 
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todistustaakka on hänellä. mukaisia, todistustaakka on hänellä.

Or.en

Tarkistus 1485
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön mitään tästä artiklasta 
poikkeavia säännöksiä.

Or.de

Tarkistus 1486
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Ehdot, joita pidetään kaikissa 
olosuhteissa kohtuuttomina

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja 
pidetään kaikissa olosuhteissa 
kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 
vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 
mukaisesti.

Or.de

Tarkistus 1487
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja 
pidetään kaikissa olosuhteissa 
kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 
vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II lueteltuja ohjeellisia 
sopimusehtoja pidetään kaikissa 
olosuhteissa kohtuuttomina. Kyseistä 
sopimusehtojen luetteloa sovelletaan 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or.fr

Tarkistus 1488
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja 
pidetään kaikissa olosuhteissa 
kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 
vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II lueteltuja ohjeellisia 
sopimusehtoja pidetään kaikissa 
olosuhteissa kohtuuttomina. Kyseistä 
sopimusehtojen luetteloa sovelletaan 
kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot voivat 
hyväksyä tai pitää voimassa lisäehtoja, 
jotka täydentävät tähän luetteloon 
sisältyviä sopimusehtoja.

Or.en

Perustelu

Tyhjentävä luettelo kohtuuttomista sopimusehdoista vähentäisi kuluttajasuojan tasoa 
joissakin jäsenvaltioissa sekä estäisi edistyksen ja välttämättömän joustavuuden 
kuluttajansuojan alalla. 

Tarkistus 1489
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja 
pidetään kaikissa olosuhteissa 
kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 
vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja 
pidetään kaikissa olosuhteissa 
kohtuuttomina.

Or.fr

Tarkistus 1490
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja 
pidetään kaikissa olosuhteissa 
kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 
vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja 
pidetään kaikissa olosuhteissa 
kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot voivat 
korkeammantasoinen kuluttajansuojan 
turvatakseen pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön kansallisessa lainsäädännössään 
säännöksiä, joiden mukaan lisäehdot 
katsotaan kaikissa tapauksissa 
kohtuuttomiksi.

Or.el

Tarkistus 1491
Damien Abad

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
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antaa kuluttajan etuja paremmin 
suojelevia säännöksiä ja täydentää muilla 
kaikissa tilanteissa kohtuuttomina 
pidettävillä sopimusehdoilla tämän 
direktiivin liitteeseen II sisältyvää ehtojen 
luetteloa. 

Or.fr

Perustelu

Sopimusehtoja koskevissa käytänteissä tapahtuu nopeaa kehitystä markkinoilla. Olisi tärkeää 
säilyttää avoin "musta lista" tarvittavan joustavuuden ja reaktiokyvyn varmistamiseksi niin, 
että kuluttajia voidaan suojella paremmin.

Tarkistus 1492
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kansallisessa 
lainsäädännössään antaa tai pitää 
voimassa säännöksiä muiden 
sopimusehtojen julistamiseksi kaikissa 
olosuhteissa kohtuuttomiksi. Kansallisten 
säännösten on kuitenkin oltava 
yhteensopivia Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa, 
eikä niillä saa estää direktiivin tavoitteen 
toteutumista eli sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamista ja 
unionin alueen kilpailun vääristymisen 
estämistä. Kansallisten säännösten on 
oltava haluttujen tavoitteiden 
saavuttamiseen sopivia ja oikeasuhtaisia.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 161.
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Tarkistus 1493
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
34 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

34 a artikla
Koska liitteeseen II sisältyvä ehtojen 
luettelo on ohjeellinen, jäsenvaltiot voivat 
täydentää sitä, sillä niillä on mahdollisuus 
pitää voimassa tai antaa kuluttajien etuja 
paremmin suojelevia säännöksiä, joilla 
muita sopimusehtoja voidaan julistaa 
kaikissa olosuhteissa kohtuuttomiksi.

Or.fr

Tarkistus 1494
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Ehdot, joiden oletetaan olevan 
kohtuuttomia

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
lueteltujen sopimusehtojen katsotaan 
olevan kohtuuttomia, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että 
kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti 
kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 
vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 
mukaisesti.

Or.de
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Tarkistus 1495
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
lueteltujen sopimusehtojen katsotaan 
olevan kohtuuttomia, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että 
kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti 
kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 
vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
lueteltujen ohjeellisten sopimusehtojen 
katsotaan olevan kohtuuttomia, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että 
kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti 
kohtuullisia.

Or.fr

Tarkistus 1496
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
lueteltujen sopimusehtojen katsotaan 
olevan kohtuuttomia, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että 
kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti 
kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 
vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
lueteltujen ohjeellisten sopimusehtojen 
katsotaan olevan kohtuuttomia, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että 
kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti 
kohtuullisia. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
tai pitää voimassa lisäehtoja, jotka 
täydentävät tähän luetteloon sisältyviä 
sopimusehtoja.

Or.en

Perustelu

Tyhjentävä luettelo kohtuuttomista sopimusehdoista vähentäisi kuluttajasuojan tasoa 
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joissakin jäsenvaltioissa sekä estäisi edistyksen ja välttämättömän joustavuuden 
kuluttajansuojan alalla. 

Tarkistus 1497
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
lueteltujen sopimusehtojen katsotaan 
olevan kohtuuttomia, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että 
kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti 
kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 
vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
lueteltujen sopimusehtojen katsotaan 
olevan kohtuuttomia, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että 
kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti 
kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or.fr

Perustelu

Tarkistukseen sisältyy esittelijän 35 artiklan 1 kohta.

Tarkistus 1498
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
lueteltujen sopimusehtojen katsotaan 
olevan kohtuuttomia, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että 
kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti
kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa 
lueteltujen sopimusehtojen katsotaan 
olevan kohtuuttomia, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että 
kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti 
kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen 
luetteloa sovelletaan kaikissa 
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jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 
vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 
mukaisesti.

jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot voivat 
korkeammantasoinen kuluttajansuojan 
turvatakseen pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön kansallisessa lainsäädännössään 
säännöksiä, joiden mukaan kaikkia 
lisäehtoja pidetään kaikissa tapauksissa 
kohtuuttomina.

Or.el

Tarkistus 1499
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Koska liitteeseen III sisältyvä ehtojen 
luettelo on ohjeellinen, jäsenvaltiot voivat 
täydentää sitä, sillä niillä on mahdollisuus 
pitää voimassa tai antaa kuluttajien etuja 
paremmin suojelevia säännöksiä, joilla 
muita sopimusehtoja voidaan julistaa 
kaikissa olosuhteissa kohtuuttomiksi.

Or.fr

Tarkistus 1500
Damien Abad, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
antaa kuluttajan etuja paremmin 
suojelevia säännöksiä ja täydentää muilla 
kaikissa tilanteissa kohtuuttomina 
pidettävillä sopimusehdoilla tämän 
direktiivin liitteeseen III sisältyvää 
ehtojen luetteloa. 

Or.fr
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Perustelu

Sopimusehtoja koskevissa käytänteissä tapahtuu nopeaa kehitystä markkinoilla. Olisi tärkeää 
säilyttää avoin "harmaa lista" tarvittavan joustavuuden ja reaktiokyvyn varmistamiseksi niin, 
että kuluttajia voidaan suojella paremmin.

Tarkistus 1501
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kansallisessa 
lainsäädännössään antaa tai pitää 
voimassa säännöksiä muiden 
sopimusehtojen julistamiseksi kaikissa 
olosuhteissa kohtuuttomiksi. Kansallisten 
säännösten on kuitenkin oltava 
yhteensopivia Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa, 
eikä niillä saa estää direktiivin tavoitteen 
toteutumista eli sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamista ja 
unionin alueen kilpailun vääristymisen 
estämistä. Kansallisten säännösten on 
oltava haluttujen tavoitteiden 
saavuttamiseen sopivia ja oikeasuhtaisia.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 163.

Tarkistus 1502
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Ehtojen tulkinta Poistetaan.
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1. Jos ehdon merkityksestä syntyy 
epäilystä, kuluttajalle suotuisin tulkinta 
on etusijalla.
2. Tätä artiklaa ei sovelleta 38 artiklan 2 
kohdassa vahvistettujen menettelyjen 
yhteydessä.

Or.de

Tarkistus 1503
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä artiklaa ei sovelleta 38 artiklan 2 
kohdassa vahvistettujen menettelyjen 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1504
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön mitään tästä artiklasta 
poikkeavia säännöksiä.

Or.de

Tarkistus 1505
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Kohtuuttomien ehtojen vaikutukset Poistetaan.
Kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole 
kuluttajaa sitovia. Sopimus sitoo 
osapuolia edelleen, jos se voi olla 
voimassa ilman kohtuuttomiksi 
katsottavia ehtoja.

Or.de

Tarkistus 1506
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole 
kuluttajaa sitovia. Sopimus sitoo osapuolia 
edelleen, jos se voi olla voimassa ilman 
kohtuuttomiksi katsottavia ehtoja.

Sopimusehdot, jotka ovat kohtuuttomia 
eivätkä ole yhtäpitäviä 31 artiklan 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen 
avoimuusvaatimusten kanssa, eivät ole 
kuluttajaa sitovia. Sopimus sitoo osapuolia 
edelleen, jos se voi olla voimassa ilman 
kohtuuttomiksi ja avoimuudeltaan 
puutteellisiksi katsottavia ehtoja.

Or.el

Tarkistus 1507
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön mitään tästä artiklasta 
poikkeavia säännöksiä.

Or.de
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Tarkistus 1508
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Kohtuuttomia sopimusehtoja koskevien 
säännösten täytäntöönpanon valvonta

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on kuluttajien ja 
kilpailevien elinkeinonharjoittajien edun 
vuoksi varmistettava, että on olemassa 
riittäviä ja tehokkaita keinoja, oilla 
kohtuuttomien ehtojen käytön jatkaminen 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa voidaan estää.
2. Varsinkin henkilöt tai järjestöt, joilla 
kansallisen lain mukaan perusteltu 
intressi suojella kuluttajia, voivat saattaa 
asian tuomioistuimen tai hallinnollisen 
viranomaisen käsiteltäväksi sen 
ratkaisemiseksi, ovatko yleiseen käyttöön 
laaditut sopimusehdot kohtuuttomia.
3. Jäsenvaltioiden on valtuutettava 
tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset 
käyttämään asianmukaisia ja tehokkaita 
keinoja, joilla voidaan estää 
elinkeinonharjoittajia jatkamasta 
kohtuuttomiksi havaittujen 
sopimusehtojen käyttämistä.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetut oikeustoimet 
voidaan kohdistaa kansallisen 
prosessioikeuden mukaisesti joko erikseen 
tai yhteisesti joukkoon sellaisia saman 
alan elinkeinonharjoittajia tai niiden 
yhdistyksiä, jotka käyttävät tai 
suosittelevat käytettäväksi samoja yleisiä 
sopimusehtoja tai samankaltaisia ehtoja.

Or.de
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Tarkistus 1509
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia 
huolehtimaan niiden vaatimuksesta 
41 artiklan 2 kohdan mukaisista elimistä, 
jotka asettavat asianmukaisella tavalla ja 
ilmaiseksi saataville sopimusehdot, joista 
säädetään V luvussa.

Or.de

Perustelu

Verbraucherverbänden kommt eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von 
Verbraucherinteressen zu, insbesondere auch in Bezug auf unwirksame Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, also Vertragsklauseln, die vom Gewerbetreibenden oder einem 
Dritten im Voraus abgefasst wurden und denen der Verbraucher zugestimmt hat, ohne die 
Möglichkeit gehabt zu haben, ihren Inhalt zu beeinflussen. Den Einrichtungen, insbesondere 
den Verbraucherverbänden, sollte zu diesem Zweck ein gegen die Gewerbetreibenden 
gerichteter Anspruch auf Aushändigung der entsprechenden Vertragsklauseln zustehen

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

Tarkistus 1510
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetut oikeustoimet 
voidaan kohdistaa kansallisen 
prosessioikeuden mukaisesti joko erikseen 
tai yhteisesti joukkoon sellaisia saman alan 
elinkeinonharjoittajia tai niiden 
yhdistyksiä, jotka käyttävät tai suosittelevat 
käytettäväksi samoja yleisiä sopimusehtoja 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetut oikeustoimet 
voidaan kohdistaa kansallisen 
prosessioikeuden mukaisesti joukkoon 
sellaisia saman alan elinkeinonharjoittajia 
tai niiden yhdistyksiä, jotka käyttävät tai 
suosittelevat käytettäväksi samoja yleisiä 
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tai samankaltaisia ehtoja. sopimusehtoja tai samankaltaisia ehtoja.

Or.de

Tarkistus 1511
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Liitteissä II ja III esitettyjen ehtojen 
uudelleentarkastelu

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ehdoista, jotka toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset ovat havainneet 
kohtuuttomiksi ja jotka niiden mielestä 
ovat sellaisia, että tätä direktiiviä olisi 
syytä muuttaa 2 kohdan mukaisesti.
2. Komissio muuttaa liitteitä II ja III 
saamiensa 1 kohdan mukaisten 
ilmoitusten perusteella. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 40 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or.en

Tarkistus 1512
Kurt Lechner

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Liitteissä II ja III esitettyjen ehtojen 
uudelleentarkastelu

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ehdoista, jotka toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset ovat havainneet 
kohtuuttomiksi ja jotka niiden mielestä 
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ovat sellaisia, että tätä direktiiviä olisi 
syytä muuttaa 2 kohdan mukaisesti.
2. Komissio muuttaa liitteitä II ja III 
saamiensa 1 kohdan mukaisten 
ilmoitusten perusteella. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 40 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or.de

Tarkistus 1513
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Liitteissä II ja III esitettyjen ehtojen 
uudelleentarkastelu

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ehdoista, jotka toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset ovat havainneet 
kohtuuttomiksi ja jotka niiden mielestä 
ovat sellaisia, että tätä direktiiviä olisi 
syytä muuttaa 2 kohdan mukaisesti.
2. Komissio muuttaa liitteitä II ja III 
saamiensa 1 kohdan mukaisten 
ilmoitusten perusteella. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 40 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or.el

Tarkistus 1514
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio muuttaa liitteitä II ja III 
saamiensa 1 kohdan mukaisten 
ilmoitusten perusteella. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 40 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or.en

Tarkistus 1515
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komitea Poistetaan.
1. Komissiota avustaa 
kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja 
käsittelevä komitea, jäljempänä ’komitea’.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY17 5 a 
artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.
17 EYVL L 184, 17.07.1999, s. 23, päätös 
sellaisena kuin se on muutettuna 
päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 
22.7.2006, s. 11).

Or.en

Tarkistus 1516
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Komitea Poistetaan.
1. Komissiota avustaa 
kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja 
käsittelevä komitea, jäljempänä ’komitea’.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY17 5 a 
artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.
17 EYVL L 184, 17.07.1999, s. 23, päätös 
sellaisena kuin se on muutettuna 
päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 
22.7.2006, s. 11).

Or.en

Tarkistus 1517
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
40 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or.en

Tarkistus 1518
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 1. Jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat siitä, 
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että tämän direktiivin noudattamisen 
varmistamiseksi on olemassa riittävät ja 
tehokkaat keinot.

että kuluttajan oikeuksien noudattamisen 
varmistamiseksi, sellaisina kuin ne on 
varmistettu tässä direktiivissä, on 
olemassa riittävät ja tehokkaat keinot.

Or.en

Tarkistus 1519
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 kohdassa mainittuihin keinoihin on 
sisällyttävä sekä EU:n säädöksiä että 
kansallisia säädöksiä asianmukaisista 
valitusmenettelyistä mukaan lukien 
ryhmäkannetta koskevat menettelyt ja 
vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt. 

Or.en

Tarkistus 1520
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja keinoja 
voivat olla säännökset, joiden nojalla 
yhdellä tai useammalla seuraavista 
kansallisessa lainsäädännössä 
märitellyistä elimistä on mahdollisuus 
viedä asia kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tuomioistuimen tai 
toimivaltaisen hallinnollisen 
viranomaisen käsiteltäväksi sen 
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi annettuja 
kansallisia säännöksiä noudatetaan:

2. Direktiivin 98/27/EY muuttaminen

Or.de



AM\836859FI.doc 183/222 PE452.545v01-00

FI

Perustelu

Kieltokanteita koskevaan direktiiviin sisältyy jo järjestelmä, josta säädetään komission 
ehdotuksessa. Paremman ja johdonmukaisemman lainsäädännön varmistamiseksi olisi 
muutettava vastaavasti kieltokanteista annetun direktiivin liitettä sen sijaan, että säädettäisiin 
omasta järjestelmästä käsiteltävänä olevassa direktiivissä.

Tarkistus 1521
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) julkiset elimet tai niiden edustajat; a) Muutetaan kuluttajien etujen 
suojaamista tarkoittavista kieltokanteista 
19 päivänä toukokuuta 1998 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/27/EY liitettä seuraavasti:
2 kohta:
"Kuluttajien oikeuksista XX.XX.XXXX 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2011/XX/EY, EUVL 
L, XX.XX.XXXX" 
7, 9 ja 10 kohta poistetaan.

Or.de

Perustelu

Kieltokanteita koskevaan direktiiviin sisältyy jo järjestelmä, josta säädetään komission 
ehdotuksessa. Paremman ja johdonmukaisemman lainsäädännön varmistamiseksi olisi 
muutettava vastaavasti kieltokanteista annetun direktiivin liitettä sen sijaan, että säädettäisiin 
omasta järjestelmästä käsiteltävänä olevassa direktiivissä.

Tarkistus 1522
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

b) kuluttajajärjestöt, joilla on perusteltu 
intressi suojella kuluttajia;

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Kieltokanteita koskevaan direktiiviin sisältyy jo järjestelmä, josta säädetään komission 
ehdotuksessa. Paremman ja johdonmukaisemman lainsäädännön varmistamiseksi olisi 
muutettava vastaavasti kieltokanteista annetun direktiivin liitettä sen sijaan, että säädettäisiin 
omasta järjestelmästä käsiteltävänä olevassa direktiivissä.

Tarkistus 1523
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) elinkeinoelämän järjestöt, joilla on 
perusteltu intressi toimia asiassa.

Poistetaan.

Or.de

Perustelu

Kieltokanteita koskevaan direktiiviin sisältyy jo järjestelmä, josta säädetään komission 
ehdotuksessa. Paremman ja johdonmukaisemman lainsäädännön varmistamiseksi olisi 
muutettava vastaavasti kieltokanteista annetun direktiivin liitettä sen sijaan, että säädettäisiin 
omasta järjestelmästä käsiteltävänä olevassa direktiivissä.

Tarkistus 1524
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
42 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella 
komissio esittää ehdotuksen kaikille 
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jäsenvaltioille yhteisen 
seuraamusjärjestelmän mahdollisesta 
käyttöönotosta, jotta varmistetaan sama 
kuluttajasuojan korkea taso kaikkialla 
EU:ssa. 

Or.en

Perustelu

Samasta rikkomuksesta määrätyt seuraamukset poikkeavat toisistaan eri jäsenvaltioissa, mikä 
myötävaikuttaa jatkuvaan oikeusvarmuuden puuttumiseen kaikkialla EU:ssa ja aiheuttaa 
vahinkoa sekä kuluttajille että yrityksille. Ainoastaan seuraamuksen täytäntöönpano jäisi 
jäsenvaltioiden vastuulle.

Tarkistus 1525
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Rooma I -asetuksen 23 artiklan 
mukaisesti kuluttajien ja yrittäjien välisiin 
sopimuksiin sovelletaan 
yhdenmukaistetulla alalla osapuolten 
Rooma I -asetuksen 3 artiklan mukaisesti 
valitsemaa lainsäädäntöä. Rooma I 
-asetuksen 6 artiklaa ja 11 artiklan 
4 kohtaa ei sovelleta. Kuluttajien 
suojelemista koskevat Rooma I -asetuksen 
6 artiklan 2 kohdan säännökset, joista ei 
voida poiketa, on lueteltu tyhjentävästi 
tässä direktiivissä. 

Or.de

Perustelu

Vor dem Hintergrund einer möglichst weitgehenden Vollharmonisierung der 
Verbraucherrechte durch diese Richtlinie nivellieren die Unterschiede in den 
Verbraucherrechten zwischen den Mitgliedstaaten. In jedem Fall sind Verbraucher auf einem 
hohen EU-weit garantierten Verbraucherschutzniveau geschützt. Die Einführung einer Scope-
clause beseitigt die bestehenden Probleme mit der Rom I-VO und macht so die Vorteile des 
Binnenmarktes für Verbraucher und Unternehmen erfahrbar. Diese Regel ist auch im 
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Einklang mit anderen bewährten internationalen Vorschriften, wie z.B. dem US-
amerikanischen Kollisionsrecht. Dieses gewährt auch bei Verträgen mit Verbrauchern aus 
einen einem anderen Bundesstaat Rechtswahlfreiheit.

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

Tarkistus 1526
Iliana Ivanova

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet, jotta kuluttajat saavat tiedon 
niistä säännöksistä, joilla tämä direktiivi on 
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 
kannustettava tarvittaessa 
elinkeinonharjoittajia ja käytännesääntöjen 
ylläpitäjiä antamaan kuluttajille tietoa 
käytännesäännöistään.

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet, jotta kuluttajat saavat tiedon 
etenkin tieto- ja viestintäteknisten 
välineiden ja julkisten tiedotusvälineiden 
välityksellä niistä säännöksistä, joilla tämä 
direktiivi on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, ja kannustettava tarvittaessa 
elinkeinonharjoittajia ja käytännesääntöjen 
ylläpitäjiä antamaan kuluttajille tietoa 
käytännesäännöistään.

Or.en

Tarkistus 1527
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet, jotta kuluttajat saavat tiedon 
niistä säännöksistä, joilla tämä direktiivi on 
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 
kannustettava tarvittaessa 
elinkeinonharjoittajia ja käytännesääntöjen 
ylläpitäjiä antamaan kuluttajille tietoa 
käytännesäännöistään.

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet, jotta kuluttajat ja 
elinkeinonharjoittajat saavat tiedon niistä 
säännöksistä, joilla tämä direktiivi on 
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 
kannustettava tarvittaessa 
elinkeinonharjoittajia ja käytännesääntöjen 
ylläpitäjiä antamaan kuluttajille tietoa 
käytännesäännöistään.
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Or.en

Tarkistus 1528
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet, jotta kuluttajat saavat tiedon 
niistä säännöksistä, joilla tämä direktiivi on 
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 
kannustettava tarvittaessa 
elinkeinonharjoittajia ja käytännesääntöjen 
ylläpitäjiä antamaan kuluttajille tietoa 
käytännesäännöistään.

Jäsenvaltioiden ja komission on 
toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta 
kuluttajat saavat tiedon niistä säännöksistä, 
joilla tämä direktiivi on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, ja kannustettava 
tarvittaessa elinkeinonharjoittajia ja 
käytännesääntöjen ylläpitäjiä antamaan 
kuluttajille tietoa käytännesäännöistään.

Or.el

Tarkistus 1529
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kuluttaja on vapautettu sellaista 
tavarantoimitusta koskevasta 
vastasuorituksesta, jota ei ole tilattu ja joka 
on direktiivin 2005/29/EY 5 artiklan 5 
kohdan ja liitteessä I olevan 29 kohdan 
mukaisesti kielletty. Se, että kuluttaja jättää 
vastaamatta toimitukseen, jota ei ole tilattu, 
ei merkitse tarjouksen hyväksymistä.

Kuluttaja on vapautettu sellaista 
tavarantoimitusta koskevasta 
vastasuorituksesta, jota ei ole tilattu ja joka 
on direktiivin 2005/29/EY 5 artiklan 
5 kohdan ja liitteessä I olevan 29 kohdan 
mukaisesti kielletty. Se, että kuluttaja jättää 
vastaamatta toimitukseen, jota ei ole tilattu, 
ei merkitse tarjouksen hyväksymistä, ja 
kuluttaja voi pitää hallussaan tai 
käytössään hänelle toimitetun tuotteen.

Or.en
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Tarkistus 1530
Andreas Schwab, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
46 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla
Tiedonantovaatimukset ja keskinäinen 

arviointi
1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle [täytäntöönpanon määräajan 
päättyminen] mennessä ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein kertomus, johon 
sisältyvät
a) sellaiset säännökset tietojen antamista 
koskevista lisävelvoitteista, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
5 artiklan 3 b ja 3 c kohdan mukaisesti;
b) poikkeavat kansalliset säännökset, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
22 artiklan 2 a kohdan mukaisesti;
c) poikkeavat kansalliset säännökset, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
26 artiklan 5 b kohdan ja 28 artiklan 
5 a kohdan mukaisesti;
d) muut sopimusehdot, joita jäsenvaltiot 
pitävät 34 artiklan 1 a kohdan mukaisesti 
kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina;
e) muut sopimusehdot, joita jäsenvaltiot 
pitävät 35 artiklan 1 a kohdan mukaisesti 
ehtoina, joiden oletetaan olevan 
kohtuuttomia;
f) merkittävät päätökset, myös niiden 
perustelut, joita tuomioistuimet, riitojen 
sovittelijat tai toimivaltaiset 
hallintoviranomaiset tekevät tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa 
asioissa.
2. Jäsenvaltiot selittävät 1 kohdan a, b, c, 
d ja e alakohdan tietojen osalta 
yksityiskohtaisesti, miksi poikkeavat 
kansalliset säännökset ovat asianmukaisia 
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ja kohtuullisia direktiivin halutun 
tavoitteen saavuttamiseksi.
3. Komissio huolehtii siitä, että 1 kohdan 
d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot 
asetetaan kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien saataville 
esimerkiksi verkkosivuston välityksellä.
4. Komissio välittää 1 kohdassa tarkoitetut 
kertomukset muille jäsenvaltioille, joiden 
on kuuden kuukauden kuluessa 
annettava lausuntonsa kustakin näistä 
kertomuksista. Komissio kuulee samassa 
määräajassa sidosryhmiä kyseisistä 
kertomuksista.

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 174.

Tarkistus 1531
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
46 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

46 b artikla
Yhdenmukaisuus Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa
Jos jäsenvaltiot antavat tai pitävät 
voimassa kansallisia säännöksiä 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi, näiden säännösten on 
kuitenkin oltava yhdenmukaisia 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen kanssa. Niillä ei erityisesti 
saa estää direktiivin tavoitteen 
toteutumista eli sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamista ja 
unionin alueen kilpailun vääristymisen 
estämistä. Kansallisten säännösten on 
oltava haluttujen tavoitteiden 
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saavuttamiseen sopivia ja oikeasuhtaisia.

Or.de

Tarkistus 1532
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tiedonantovaatimukset ja 
keskinäinen arviointi
1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle [täytäntöönpanon määräajan 
päättyminen] mennessä ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein kertomus, johon 
sisältyvät
a) sellaiset säännökset tietojen antamista 
koskevista lisävelvoitteista, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
5 artiklan 3 b ja 3 c kohdan mukaisesti;
b) poikkeavat kansalliset säännökset, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
22 artiklan 2 a kohdan mukaisesti;
c) poikkeavat kansalliset säännökset, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
26 artiklan 5 b kohdan ja 28 artiklan 
5 a kohdan mukaisesti;
d) muut sopimusehdot, joita jäsenvaltiot 
pitävät 34 artiklan 1 a kohdan mukaisesti 
kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina;
e) muut sopimusehdot, joita jäsenvaltiot 
pitävät 35 artiklan 1 a kohdan mukaisesti 
ehtoina, joiden oletetaan olevan 
kohtuuttomia;
f) merkittävät päätökset, myös niiden 
perustelut, joita tuomioistuimet, riitojen 
sovittelijat tai toimivaltaiset 
hallintoviranomaiset tekevät tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa 
asioissa.
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2. Jäsenvaltiot selittävät 1 kohdan a, b, c, 
d ja e alakohdan tietojen osalta 
yksityiskohtaisesti, miksi poikkeavat 
kansalliset säännökset ovat 
välttämättömiä asianmukaisen 
kuluttajansuojan varmistamiseksi ja miksi 
ne ovat oikeasuhteisia ja tehokkaita.
Ainoa peruste kuluttajansuojaa koskevan 
poikkeavan kansallisen säännöksen 
tehokkuuden arvioinnissa on toisaalta sen 
sovellettavuus kaupallisiin käytäntöihin ja 
toisaalta tosiasiallinen ja pätevä näyttö 
menestyksekkäästi päätökseen saatetuissa 
oikeudenkäynneissä.
3. Komissio huolehtii siitä, että 1 kohdan 
d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot 
asetetaan kaikilla virallisilla kielillä 
selkeästi ja ymmärrettävästi kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien saataville 
esimerkiksi verkkosivuston välityksellä.
4. Komissio välittää 1 kohdassa tarkoitetut 
kertomukset muille jäsenvaltioille, joiden 
on kuuden kuukauden kuluessa niiden 
saamisesta annettava lausuntonsa 
kustakin näistä kertomuksista.
Komissio kuulee samassa määräajassa 
sidosryhmiä kyseisistä kertomuksista.

Or.de

Perustelu

Olisi erityisen tärkeää, että erityisesti myös tietojen antamista koskevat lisävelvoitteet, joista 
säädetään a alakohdassa, ovat yrittäjien saatavilla. Lisäksi juuri tietojen antamista koskevat 
lisävelvoitteet olisi asetettava saataville selkeästi ja ymmärrettävästi kaikilla virallisilla 
kielillä.

Tarkistus 1533
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 2 b kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Tiedonantovaatimukset
1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle seuraavat tiedot
a) sellaiset säännökset tietojen antamista 
koskevista lisävelvoitteista, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 5 
artiklan 3 b ja 3 c kohdan mukaisesti;
b) poikkeavat kansalliset säännökset, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
22 artiklan 2 a kohdan mukaisesti;
c) poikkeavat kansalliset säännökset, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
26 artiklan 5 b kohdan ja 28 artiklan 5 a 
kohdan mukaisesti;
d) muut sopimusehdot, joita jäsenvaltiot 
pitävät 34 artiklan 1 a kohdan mukaisesti 
kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina;
e) muut sopimusehdot, joita jäsenvaltiot 
pitävät 35 artiklan 1 a kohdan mukaisesti 
ehtoina, joiden oletetaan olevan 
kohtuuttomia.
2. Komissio huolehtii siitä, että 1 
kohdassa tarkoitetut tiedot asetetaan 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
saataville esimerkiksi verkkosivuston 
välityksellä.

Or.fi

Perustelu

Ehdotettu arviointi- ja raportointivelvollisuus on pidettävä asianmukaisena ja siinä on 
vältettävä liian raskasta hallintoa. Riitää, että yritykset ja kuluttajat saavat tiedot, joilla voi 
olla merkitystä sopimuksen tekemisen (ja mahdollisen lainvalinnan) kannalta.

Tarkistus 1534
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
46 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot pitävät voimassa tai 
antavat tiukempia säännöksiä 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi tällä direktiivillä 
yhdenmukaistetuilla aloilla, säännösten 
on oltava sopusoinnussa 
perustamissopimuksen kanssa ja niistä on 
ilmoitettava komissiolle. Komissio 
julkistaa nämä tiedot verkkosivulla.

Or.en

Tarkistus 1535
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – otsikko 1 

Komission teksti Tarkistus

PERUUTTAMISOIKEUDEN KÄYTTÖ ESIMERKKI 
PERUUTTAMISOIKEUDEN 
KÄYTÖSTÄ

Or.en

Tarkistus 1536
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – otsikko 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

A a. PERUUTTAMISOIKEUDEN 
KÄYTTÖ MUUALLA KUIN 
ELINKEINONHARJOITTAJAN 
TOIMITILOISSA TEHDYISSÄ 
MYYNTISOPIMUKSISSA
A. Eurooppalaisen peruuttamisohjeen 
malli
Peruuttamisoikeus
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Kuluttaja voi neljäntoista kalenteripäivän 
kuluessa irtisanoa sopimuksen esittämättä 
perusteluja.
Tämä määräaika alkaa tilauslomakkeen 
allekirjoittamista seuraavasta päivästä. 
Jos määräajan viimeinen päivä on yleinen 
vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, 
määräaika päättyy seuraavana 
työpäivänä.
Peruuttamisen määräaikaa katsotaan 
noudatetun, jos peruuttamisilmoitus on 
lähetetty ajoissa.
Peruuttamisilmoitus on osoitettava 
pysyvällä välineellä (esimerkiksi postitse 
lähetty kirje) vastaanottajalle: [1] 
Peruuttamisilmoituksen voi tehdä 
jäljempänä olevaa mallia käyttäen; mallin 
käyttö ei kuitenkaan ole pakollista.
On syytä huomauttaa, että jotkut EU:n 
jäsenvaltiot kieltävät 
elinkeinonharjoittajaa muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävien sopimusten osalta pyytämästä 
kuluttajalta vastasuoritusta tavaroiden 
toimituksesta tai palvelun tarjoamisesta 
peruuttamista koskevan määräajan 
seitsemänä ensimmäisenä päivänä. 
Tätä kieltoa sovelletaan tähän muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyyn sopimukseen: kyllä/ei [2]
Peruuttamisen vaikutukset
Jos peruuttaminen on tehty laissa 
säädetyllä tavalla, kuluttajan on 
lähetettävä tavarat takaisin 
[elinkeinonharjoittajan/kuluttajan 
kustannuksella] [3] 14 päivän kuluessa. 
Kuluttajan määräaika alkaa, kun 
elinkeinonharjoittaja on vastaanottanut 
peruuttamisilmoituksen 
lähettämispäivänä. Määräaikaan ei lueta 
peruuttamisilmoituksen lähettämispäivää. 
Jos määräajan viimeinen päivä on yleinen 
vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, 
määräaika päättyy seuraavana 
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työpäivänä.
Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
neljäntoista kalenteripäivän kuluessa. 
Kuluttajan määräaika alkaa 
peruuttamisilmoituksen 
vastaanottamispäivänä. Määräaikaan ei 
lueta peruuttamisilmoituksen 
vastaanottamispäivää. Jos määräajan 
viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, 
lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy 
seuraavana työpäivänä.
Elinkeinonharjoittaja voi lykätä 
takaisinmaksua kunnes [hän on saanut 
tavarat takaisin tai kunnes kuluttaja on 
osoittanut, että on lähettänyt tavarat 
takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on 
aikaisempi] [4].
[1] Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa 
henkilöllisyytensä ja osoitteen, jota 
kuluttaja voi käyttää sopimuksen 
irtisanomiseen.
Elinkeinonharjoittaja täyttää ennen 
lomakkeen toimittamista kuluttajalle.
[3] Jos palautettavan tavaran hinta on 
enintään 50 euroa, suluissa esitetään: 
"kuluttajan kustannuksella".
[4] Jos elinkeinonharjoittaja tarjoutuu 
noutamaan tavarat kuluttajalta itse, 
suluissa esitetään: "elinkeinonharjoittaja 
on noutanut tavarat kuluttajalta".

Or.fr

Tarkistus 1537
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A kohta

Komission teksti Tarkistus

A. Peruuttamislomakkeen yhteydessä 
toimitettavat tiedot

A. Eurooppalaisen peruuttamislomakkeen 
yhteydessä toimitettavat tiedot
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Or.fr

Tarkistus 1538
Andreas Schwab, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – A kohta

Komission teksti Tarkistus

A. Peruuttamislomakkeen yhteydessä 
toimitettavat tiedot

A. Peruuttamisohjeen malli

Peruuttamisoikeus
Kuluttaja voi neljäntoista kalenteripäivän 
kuluessa peruuttaa pysyvällä välineellä 
sopimuksen esittämättä perusteluja [tai –
jos tavara luovutetaan ennen määräajan 
päättymistä – lähettämällä tavaran 
takaisin].
Määräaika alkaa [tilattujen tavaroiden 
vastaanottopäivästä] (1). Määräaikaan ei 
lueta [tavaroiden vastaanottopäivää] (2). 
Jos määräajan viimeinen päivä on yleinen 
vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, 
määräaika päättyy seuraavana 
työpäivänä.
Peruuttamisen määräaikaa katsotaan 
noudatetun, jos peruuttamisilmoitus tai 
tavara on lähetetty ajoissa.
Peruuttamisilmoitus on osoitettava 
pysyvällä välineellä (esim. postitse lähetty 
kirje) (3) vastaanottajalle: (4)
Peruuttamisilmoituksen voi tehdä 
jäljempänä olevaa mallia käyttäen; mallin 
käyttö ei kuitenkaan ole pakollista.

Peruuttamisen seuraukset
Peruuttamisen tultua voimaan kuluttajan 
on palautettava vastaanottamansa tavarat 
neljäntoista kalenteripäivän kuluessa 
[elinkeinonharjoittajan kustannuksella] 
(5). Kuluttajan määräaika alkaa 
peruuttamisilmoituksen tai tavaran 
lähettämispäivänä. Määräaikaan ei lueta 
peruuttamisilmoituksen lähettämispäivää. 
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Jos määräajan viimeinen päivä on yleinen 
vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, 
määräaika päättyy seuraavana 
työpäivänä.
Jos kuluttaja palauttaa vastaanottamansa 
tavarat elinkeinonharjoittajalle 
vahingoittuneina, kuluttaja on vastuussa 
tavaroiden arvon alenemisesta. Kuluttaja 
on kuitenkin vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka 
johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, 
laadun ja toimivuuden toteamiseksi 
tarvittavasta käsittelystä. Kuluttaja voi 
estää tavaroiden vahingoittumisen 
käsittelemällä niitä kuin toisen 
omaisuutta ja varoen alentamasta 
tavaroiden arvoa.
Peruuttamisen tultua voimaan 
elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut 
neljäntoista kalenteripäivän kuluessa. 
Elinkeinonharjoittajan määräaika alkaa 
peruuttamisilmoituksen 
vastaanottopäivänä. Määräaikaan ei lueta 
peruuttamisilmoituksen 
vastaanottopäivää. Jos määräajan 
viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, 
lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy 
seuraavana työpäivänä.
Elinkeinonharjoittaja voi asettaa 
takaisinmaksun ehdoksi, että hän on 
saanut tavarat takaisin.

Laadintaohjeita:
1. Kun on kyse seuraavista 
erityistapauksista, sulkeissa esitetään:
palvelujen tarjoamista koskevien 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten tapauksessa: 
"sopimuksen tekopäivänä tai sinä 
päivänä, jona kuluttaja on vastaanottanut 
kestävällä välineellä olevan kappaleen 
allekirjoitetusta sopimuksesta, jos näin ei 
tapahdu sopimuksen tekopäivänä".
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2. Kun on kyse seuraavista 
erityistapauksista, sulkeissa esitetään:
palvelujen tarjoamista koskevien 
etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten tapauksessa: 
"sopimuksen tekopäivä tai se päivä, jona 
kuluttaja on vastaanottanut kestävällä 
välineellä olevan kappaleen 
allekirjoitetusta sopimuksesta, jos näin ei 
tapahdu sopimuksen tekopäivänä".
3. Etäsopimusten osalta lisätään 
seuraava:
a) jos kuluttaja voi ilmoittaa yrittäjälle 
peruuttamisesta sähköpostitse: "tai 
sähköpostitse";
b) jos kuluttaja voi täyttää 
malliperuuttamislomakkeen sähköisesti 
yrittäjän verkkosivustolla: "tai yrittäjän 
verkkosivustolla".
4. Lisätään: yrittäjän henkilöllisyys ja 
toimipaikan maantieteellinen osoite.
Etäsopimusten osalta on ilmoitettava 
lisäksi: yrittäjän sähköpostiosoite ja/tai 
internet-osoite, joita kuluttaja voi käyttää 
peruuttaakseen sopimuksen.
5. Jos palautettavan tavaran hinta on 
enintään 50 euroa, suluissa esitetään: 
"kuluttajan kustannuksella".

Or.de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan aiempi tarkistus 178.

Tarkistus 1539
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Sen elinkeinonharjoittajan nimi, 
maantieteellinen osoite ja sähköpostiosoite, 
jolle peruuttamislomake on lähetettävä.

1. Sen elinkeinonharjoittajan nimi, 
maantieteellinen osoite ja sähköpostiosoite, 
jolle eurooppalainen peruuttamislomake 
on lähetettävä.

Or.fr

Tarkistus 1540
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten 
osalta ilmoitus siitä, että kuluttaja voi 
täyttää ja jättää vakiomuotoisen 
peruuttamislomakkeen sähköisesti 
elinkeinonharjoittajan verkkosivulla ja että 
hän saa elinkeinonharjoittajalta kuittauksen 
peruuttamislomakkeen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse.

4. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten 
osalta ilmoitus siitä, että kuluttaja voi 
täyttää ja jättää vakiomuotoisen 
eurooppalaisen peruuttamislomakkeen 
sähköisesti elinkeinonharjoittajan 
verkkosivulla ja että hän saa 
elinkeinonharjoittajalta kuittauksen 
peruuttamislomakkeen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse.

Or.fr

Tarkistus 1541
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – B kohta

Komission teksti Tarkistus

B. Peruuttamislomakkeen malli B. Eurooppalaisen peruuttamislomakkeen 
malli

Or.fr
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Tarkistus 1542
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

a a) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
purkaa määräämättömäksi ajaksi tehty 
sopimus lyhyemmässä määräajassa kuin 
kuluttajan

Or.en

Tarkistus 1543
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) poistetaan kuluttajan oikeus nostaa 
kanne tai käyttää muita oikeuskeinoja tai 
rajoitetaan kyseistä oikeutta, erityisesti 
vaatimalla kuluttajaa viemään 
riitatapaukset yksinomaisesti sellaiseen 
välitysmenettelyyn, jota oikeudelliset 
säännökset eivät koske

c) poistetaan kuluttajan oikeus nostaa 
kanne tai käyttää muita oikeuskeinoja tai 
rajoitetaan kyseistä oikeutta, erityisesti 
vaatimalla kuluttajaa viemään 
riitatapaukset yksinomaisesti sellaiseen 
välitysmenettelyyn, jota oikeudelliset 
säännökset eivät koske, rajoittamalla 
sopimattomasti kuluttajan saatavilla 
olevia todisteita tai määräämällä 
kuluttajalle todistustaakka, jonka olisi 
sovellettavan lainsäädännön mukaan 
oltava elinkeinonharjoittajalla

Or.en

Tarkistus 1544
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

c a) määrätään elinkeinonharjoittajan 
asuinpaikan tuomioistuin toimivaltaiseksi 
ratkaisemaan sopimuksesta syntyvät 
riidat, ellei tämä tuomioistuin ole myös 
kuluttajan asuinpaikan tuomioistuin

Or.en

Tarkistus 1545
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – c b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c b) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
määrittää harkintansa mukaan 
tavaroiden tai palvelujen hinta 
sopimuksen tekemisen jälkeen

Or.en

Tarkistus 1546
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – c c alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c c) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
purkaa sopimus tai muuttaa sitä euron 
käyttöönoton johdosta

Or.en

Tarkistus 1547
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – c d alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

c d) määrätään elinkeinonharjoittajan 
asuinpaikan tuomioistuin toimivaltaiseksi 
ratkaisemaan sopimuksesta syntyvät riidat

Or.en

Perustelu

Sopimuksen tekohetkellä asuinpaikka voi olla sama kuin elinkeinonharjoittajalla, mutta riidan 
syntyessä se saattaa olla eri. Täysi yhdenmukaistaminen.

Tarkistus 1548
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) poistetaan kuluttajan oikeus määrätä 
tai valtuuttaa kolmas osapuoli tekemään 
sopimus kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välille tai 
rajoitetaan sellaista oikeutta ja/tai 
toteuttamaan toimia, joiden tarkoituksena 
on johtaa sopimuksen tekemiseen 
kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välille, 
tai edesauttaa sellaista sopimusta

Or.en

Tarkistus 1549
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – d b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d b) poistetaan kuluttajan oikeus määrätä 
tai valtuuttaa kolmas osapuoli tekemään 
sopimus kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välille tai 
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rajoitetaan sellaista oikeutta ja/tai 
toteuttamaan toimia, joiden tarkoituksena 
on johtaa sopimuksen tekemiseen 
kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välille, 
tai edesauttaa sellaista sopimusta

Or.en

Perustelu

Kaikilla kuluttajilla on oikeus määrätä tai valtuuttaa kolmas osapuoli tekemään sopimus 
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välille ja/tai toteuttamaan toimia, joiden tarkoituksena on 
johtaa sopimuksen tekemiseen, tai edesauttaa sellaisen sopimuksen tekemistä. Kaikkia tätä 
oikeutta estäviä ehtoja on pidettävä kohtuuttomina kaikissa olosuhteissa.

Tarkistus 1550
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) rajoitetaan kansalaisten 
perusoikeuksia, mukaan luettuna oikeutta 
yksityisyyteen, ilmaisuvapauteen ja 
puolueettomaan oikeudenkäyntiin. 

Or.en

Tarkistus 1551
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Komission teksti Tarkistus

a) poistetaan kuluttajan lakiin perustuvia 
oikeuksia tai rajoitetaan niitä 
elinkeinonharjoittajan tai muun 
osapuolen suhteen siinä tapauksessa, että 
elinkeinonharjoittaja jättää kokonaan tai 
osittain täyttämättä sopimuksesta johtuvia 
velvollisuuksiaan tai täyttää ne 
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puutteellisesti, mukaan luettuna 
mahdollisuus hyvittää kuluttajan velkaa 
elinkeinonharjoittajalle saatavalla, joka 
kuluttajalla saattaa olla 
elinkeinonharjoittajalta

Or.el

(siirretty liitteen III 1 kohdan a alakohdasta)

Tarkistus 1552
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) annetaan elinkeinonharjoittajalle 
mahdollisuus pitää itsellään kuluttajan 
suorittama maksu, jos kuluttaja ei tee 
sopimusta tai täytä sitä, ilman että 
kuluttajalle annetaan oikeus samaan 
korvaukseen, jos elinkeinonharjoittaja 
jättää sopimuksen tekemättä tai 
täyttämättä

Or.el

(siirretty liitteen III 1 kohdan b alakohdasta)

Tarkistus 1553
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) vaaditaan kuluttajalta, joka ei täytä 
velvoitteitaan, huomattavasti 
elinkeinonharjoittajalle koitunutta haittaa 
suurempia vahingonkorvauksia

Or.el
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(siirretty liitteen III 1 kohdan c alakohdasta)

Tarkistus 1554
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) sallitaan elinkeinonharjoittajan purkaa 
sopimus harkintansa mukaan, jos samaa 
mahdollisuutta ei anneta kuluttajalle

Or.el

(siirretty liitteen III 1 kohdan d alakohdasta)

Tarkistus 1555
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
irtisanoa toistaiseksi tehty sopimus ilman 
kohtuullista irtisanomisaikaa, paitsi 
milloin kuluttaja on vakavasti rikkonut 
sopimusta

Or.el

(siirretty liitteen III 1 kohdan e alakohdasta)

Tarkistus 1556
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) tehdään mahdolliseksi määräaikaisen 
sopimuksen jatkaminen ilman eri 
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toimenpiteitä, kun kuluttaja ei muuta 
ilmoita ja kun kuluttajalta vaaditaan 
ennakkoilmoitus irtisanomisesta kauan 
ennen sopimuskauden päättymistä

Or.el

(siirretty liitteen III 1 kohdan f alakohdasta)

Tarkistus 1557
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
korottaa kuluttajan kanssa sovittua 
hintaa, kun sopimus on tehty niin, että 
kuluttajalla ei ole oikeutta irtisanoa 
sopimusta

Or.el

(siirretty liitteen III 1 kohdan g alakohdasta)

Tarkistus 1558
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h) sallitaan elinkeinonharjoittajan siirtää 
sopimuksen mukaiset velvoitteensa ilman 
kuluttajan suostumusta

Or.el

(siirretty liitteen III 1 kohdan i alakohdasta)
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Tarkistus 1559
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja ja 
tuotteen tai palvelun ominaisuuksia

Or.el

(siirretty liitteen III 1 kohdan k alakohdasta)

Tarkistus 1560
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j) poistetaan kuluttajan oikeus turvautua 
oikeuskeinoihin tai käyttää muita laillisia 
oikeuksiaan tai rajoitetaan kyseistä 
oikeutta, erityisesti vaatimalla kuluttajaa 
riidan ratkaisemiseksi viemään 
riitatapaukset välitysmenettelyyn, jota 
oikeudelliset säännökset eivät koske

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana liitteeseen II)

Tarkistus 1561
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k) sidotaan kuluttaja ehtoihin, joihin hän 
ei ole tutustunut ennen sopimuksen 



PE452.545v01-00 208/222 AM\836859FI.doc

FI

tekemistä

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana liitteeseen II)

Tarkistus 1562
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – l alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l) sidotaan kuluttaja välittömästi voimaan 
tulevaan sopimukseen, kun taas 
elinkeinonharjoittaja määrää yksin siitä, 
kuinka kauan sopimus sitoo 
elinkeinonharjoittajaa 

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana liitteeseen II)

Tarkistus 1563
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – 5 alakohta – m alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

m) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
määrittää tavaroiden tai palvelujen hinta 
luovutushetkellä yksinomaan 
elinkeinonharjoittajaa itseään koskevien 
olosuhteiden mukaisesti;

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana liitteeseen II)
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Tarkistus 1564
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) poistetaan kuluttajan lakiin perustuvia 
oikeuksia tai rajoitetaan niitä 
elinkeinonharjoittajan tai muun 
osapuolen suhteen siinä tapauksessa, että 
elinkeinonharjoittaja jättää kokonaan tai 
osittain täyttämättä sopimuksesta johtuvia 
velvollisuuksiaan tai täyttää ne 
puutteellisesti, mukaan luettuna 
mahdollisuus hyvittää kuluttajan velkaa 
elinkeinonharjoittajalle saatavalla, joka 
kuluttajalla saattaa olla 
elinkeinonharjoittajalta

Poistetaan.

Or.el

(siirretään liitteeseen II)

Tarkistus 1565
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) poistetaan kuluttajan lakiin perustuvia 
oikeuksia tai rajoitetaan niitä 
elinkeinonharjoittajan tai muun osapuolen 
suhteen siinä tapauksessa, että 
elinkeinonharjoittaja jättää kokonaan tai 
osittain täyttämättä sopimuksesta johtuvia 
velvollisuuksiaan tai täyttää ne 
puutteellisesti, mukaan luettuna 
mahdollisuus hyvittää kuluttajan velkaa 
elinkeinonharjoittajalle saatavalla, joka 
kuluttajalla saattaa olla 
elinkeinonharjoittajalta

a) poistetaan kuluttajan lakiin perustuvia 
oikeuksia tai rajoitetaan sopimattomasti
niitä elinkeinonharjoittajan tai muun 
osapuolen suhteen siinä tapauksessa, että 
elinkeinonharjoittaja jättää kokonaan tai 
osittain täyttämättä sopimuksesta johtuvia 
velvollisuuksiaan tai täyttää ne 
puutteellisesti, mukaan luettuna 
mahdollisuus hyvittää kuluttajan velkaa 
elinkeinonharjoittajalle saatavalla, joka 
kuluttajalla saattaa olla 
elinkeinonharjoittajalta

Or.de
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Tarkistus 1566
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) annetaan elinkeinonharjoittajalle 
mahdollisuus pitää itsellään kuluttajan 
suorittama maksu, jos kuluttaja ei tee 
sopimusta tai täytä sitä, ilman että 
kuluttajalle annetaan oikeus samaan 
korvaukseen, jos elinkeinonharjoittaja 
jättää sopimuksen tekemättä tai 
täyttämättä

Poistetaan.

Or.el

(siirretään liitteeseen II)

Tarkistus 1567
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaaditaan kuluttajalta, joka ei täytä 
velvoitteitaan, huomattavasti 
elinkeinonharjoittajalle koitunutta haittaa 
suurempia vahingonkorvauksia

Poistetaan.

Or.el

(siirretään liitteeseen II)

Tarkistus 1568
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

c a) sovelletaan vakuusmaksuja, kuten 
sopimusehtojen rikkomisesta johtuvia 
sakkoja, jotka ovat selvästi kohtuuttomia 
elinkeinonharjoittajalle ehtojen 
rikkomisesta aiheutuviin kustannuksiin 
nähden

Or.en

Tarkistus 1569
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – c b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c b) vaaditaan kuluttajaa ostamaan 
liitännäistuotteita tai palveluita, joita ei 
ole mainostettu pääsopimuksen hinnassa

Or.en

Tarkistus 1570
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sallitaan elinkeinonharjoittajan purkaa 
sopimus harkintansa mukaan, jos samaa 
mahdollisuutta ei anneta kuluttajalle

Poistetaan.

Or.el

(siirretään liitteeseen II)
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Tarkistus 1571
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) sallitaan elinkeinonharjoittajan purkaa 
sopimus harkintansa mukaan, jos samaa 
mahdollisuutta ei anneta kuluttajalle

d) sallitaan elinkeinonharjoittajan purkaa 
sopimus harkintansa mukaan, jos samaa 
mahdollisuutta ei anneta kuluttajalle, ja 
sallitaan elinkeinonharjoittajan pitää 
itsellään vielä suorittamattomista 
palveluista maksetut rahamäärät, jos 
elinkeinonharjoittaja on purkanut 
sopimuksen

Or.en

Tarkistus 1572
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

ε) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
irtisanoa toistaiseksi tehty sopimus ilman 
kohtuullista irtisanomisaikaa, paitsi 
milloin kuluttaja on vakavasti rikkonut 
sopimusta

Poistetaan.

Or.el

(siirretään liitteeseen II)

Tarkistus 1573
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tehdään mahdolliseksi määräaikaisen Poistetaan.
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sopimuksen jatkaminen ilman eri 
toimenpiteitä, kun kuluttaja ei muuta 
ilmoita ja kun kuluttajalta vaaditaan 
ennakkoilmoitus irtisanomisesta kauan 
ennen sopimuskauden päättymistä

Or.el

(siirretään liitteeseen II)

Tarkistus 1574
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
korottaa kuluttajan kanssa sovittua 
hintaa, kun sopimus on tehty niin, että 
kuluttajalla ei ole oikeutta irtisanoa 
sopimusta

Poistetaan.

Or.el

(siirretään liitteeseen II)

Tarkistus 1575
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) sallitaan elinkeinonharjoittajan korottaa 
kuluttajan kanssa sovittua hintaa, kun 
sopimus on tehty niin, että kuluttajalla ei 
ole oikeutta irtisanoa sopimusta

g) sallitaan elinkeinonharjoittajan korottaa 
kuluttajan kanssa sovittua hintaa yli 
5 prosentilla, kun sopimus on tehty niin, 
että kuluttajalla ei ole oikeutta irtisanoa 
sopimusta

Or.de
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Tarkistus 1576
Catherine Soullie

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) sallitaan elinkeinonharjoittajan korottaa 
kuluttajan kanssa sovittua hintaa, kun 
sopimus on tehty niin, että kuluttajalla ei 
ole oikeutta irtisanoa sopimusta

g) sallitaan elinkeinonharjoittajan korottaa 
kuluttajan kanssa sovittua hintaa, kun 
sopimus on tehty niin, että kuluttajalla ei 
ole oikeutta irtisanoa sopimusta tämän 
korotuksen seurauksena

Or.en

Tarkistus 1577
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) sallitaan elinkeinonharjoittajan siirtää 
sopimuksen mukaiset velvoitteensa ilman 
kuluttajan suostumusta

Poistetaan.

Or.el

(siirretään liitteeseen II)

Tarkistus 1578
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sallitaan elinkeinonharjoittajan siirtää
sopimuksen mukaiset velvoitteensa ilman 
kuluttajan suostumusta

i) annetaan elinkeinonharjoittajalle 
mahdollisuus siirtää sopimuksesta 
johtuvat velvoitteensa ilman kuluttajan 
suostumusta kolmannelle, kun se 
todennäköisesti aiheuttaa kuluttajan 
takuiden vähenemistä;
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Or.de

Tarkistus 1579
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja ja 
tuotteen tai palvelun ominaisuuksia

Poistetaan.

Or.el

(siirretään liitteeseen II)

Tarkistus 1580
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – k a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

k a) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
muuttaa toimitettavan tavaran tai 
suoritettavan palvelun ominaisuuksia 
yksipuolisesti ilman pätevää syytä

Or.en

Tarkistus 1581
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – l a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

l a) tehdään sopimus kuluttajaa sitovaksi, 
jos elinkeinonharjoittajan 
sopimussuoritusta koskee edellytys, jonka 
toteuttaminen riippuu yksinomaan tämän 
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omasta tahdosta

Or.en

Tarkistus 1582
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – l b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

l b) sidotaan kuluttaja peruuttamattomasti 
ehtoihin, joihin hänellä ei ollut mitään 
tosiasiallista mahdollisuutta tutustua 
ennen sopimuksen tekemistä

Or.en

Tarkistus 1583
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – l c alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

l c) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
rajoittaa tuotteen sovittua suorituskykyä 
tai rajoittaa kohtuuttomasti digitaalisten 
tuotteiden yhteentoimivuutta laitteistojen 
ja ohjelmistojen kanssa

Or.en

Tarkistus 1584
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – l d alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

l d) rajoitetaan tekijänoikeuslaissa 
sallittujen digitaalisten tuotteiden käyttöä.
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Or.en

Tarkistus 1585
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) velvoitetaan kuluttaja maksamaan 
ennalta määrätty summa, jos hän haluaa 
purkaa sopimuksen 

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana 1 kohtaan)

Tarkistus 1586
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) vaaditaan menettelyjä, joista ei ole 
säädetty kansallisessa lainsäädännössä, 
jotta sopimus tulisi voimaan, tai asetetaan 
kuluttajille kohtuuttomia vaatimuksia 
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi 

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana 1 kohtaan)

Tarkistus 1587
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) sallitaan elinkeinonharjoittajan vaatia 
kuluttajalta kohtuuttomia taloudellisia 
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takuita tai määrätään kuluttajalle 
määräysten noudattamista koskevia 
kohtuuttomia vaatimuksia 

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana 1 kohtaan)

Tarkistus 1588
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) annetaan elinkeinonharjoittajalle 
mahdollisuus purkaa sopimus välittömästi 
tai purkaa sopimus riittämättömällä 
irtisanomisajalla ilman asianmukaista 
korvausta, vaikka sopimus on velvoittanut 
kuluttajan maksamaan merkittävän 
rahasumman

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana 1 kohtaan)

Tarkistus 1589
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – 12 alakohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) vaaditaan kuluttajalta kohtuutonta 
etumaksua ennen kuin 
elinkeinonharjoittaja täyttää velvoitteensa

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana 1 kohtaan)
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Tarkistus 1590
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – 12 alakohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) sallitaan elinkeinonharjoittajan purkaa 
määräaikainen sopimus ilman 
kuluttajalle maksettavaa korvausta 
muissakin kuin ylivoimaisen esteen 
tapauksissa

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana 1 kohtaan)

Tarkistus 1591
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g) velvoitetaan kuluttaja maksamaan 
elinkeinonharjoittajalle korvaus, jos 
määräämättömäksi ajaksi tehty sopimus 
puretaan yksipuolisesti 

Or.el

(tämä kohta olisi lisättävä uutena kohtana 1 kohtaan)

Tarkistus 1592
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohdan e alakohtaa ei 
sovelleta sopimusehtoihin, joilla 
rahoituspalvelun tarjoaja pidättää 
oikeuden yksipuolisesti irtisanoa 

Poistetaan.
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toistaiseksi tehty sopimus edellyttäen, että 
palvelun tarjoaja ilmoittaa irtisanomisesta 
toiselle osapuolelle tai muille osapuolille 
viipymättä.

Or.en

Tarkistus 1593
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 3 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 kohdan g alakohtaa ei 
sovelleta

Poistetaan.

a) kauppaan, jota käydään arvopapereilla, 
rahoitusvälineillä ja muilla tuotteilla tai 
palveluilla, joiden hinta on sidoksissa 
pörssikurssien ja -indeksien tai 
rahoitusmarkkinakorkojen vaihteluihin, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi 
vaikuttaa
b) sopimuksiin, jotka koskevat 
valuuttojen, matkashekkien tai 
valuuttamääräisten kansainvälisten 
maksumääräysten ostoa tai myyntiä
c) hintaindeksiehtoihin, jos ne ovat lain 
mukaisia ja jos hintojen 
vaihtelumenetelmä esitetään 
yksityiskohtaisesti.

Or.en

Tarkistus 1594
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohdan k alakohtaa ei Poistetaan.
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sovelleta
a) ehtoihin, joiden mukaisesti 
rahoituspalvelujen tarjoaja varaa itselleen 
oikeuden muuttaa kuluttajan 
maksettavaksi tulevaa korkoa tai tälle 
maksettavaa korkoa tai 
rahoituspalveluista perittäviä muita 
maksuja pätevästä syystä ilman 
ennakkoilmoitusta, jos 
elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 
ilmoittamaan siitä toiselle osapuolelle tai 
muille osapuolille mahdollisimman 
varhain ja jos nämä voivat purkaa 
sopimuksen välittömästi
b) kauppaan, jota käydään arvopapereilla, 
rahoitusvälineillä ja muilla tuotteilla tai 
palveluilla, joiden hinta on sidoksissa 
pörssikurssien ja -indeksien tai 
rahoitusmarkkinakorkojen vaihteluihin, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi 
vaikuttaa
c) sopimuksiin, jotka koskevat 
valuuttojen, matkashekkien tai 
valuuttamääräisten kansainvälisten 
maksumääräysten ostoa tai myyntiä
d) ehtoihin, joiden mukaisesti 
elinkeinonharjoittaja varaa itselleen 
oikeuden muuttaa yksipuolisesti 
toistaiseksi tehdyn sopimuksen ehtoja, jos 
elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 
ilmoittamaan siitä kuluttajalle 
kohtuullisen hyvissä ajoin tehdyllä 
ennakkoilmoituksella, ja jos kuluttaja voi 
halutessaan purkaa sopimuksen.

Or.en

Tarkistus 1595
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – 4 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohdan k alakohtaa ei 
sovelleta

Poistetaan.

a) ehtoihin, joiden mukaisesti 
rahoituspalvelujen tarjoaja varaa itselleen 
oikeuden muuttaa kuluttajan 
maksettavaksi tulevaa korkoa tai tälle 
maksettavaa korkoa tai 
rahoituspalveluista perittäviä muita 
maksuja pätevästä syystä ilman 
ennakkoilmoitusta, jos 
elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 
ilmoittamaan siitä toiselle osapuolelle tai 
muille osapuolille mahdollisimman 
varhain ja jos nämä voivat purkaa 
sopimuksen välittömästi
b) kauppaan, jota käydään arvopapereilla, 
rahoitusvälineillä ja muilla tuotteilla tai 
palveluilla, joiden hinta on sidoksissa 
pörssikurssien ja -indeksien tai 
rahoitusmarkkinakorkojen vaihteluihin, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi 
vaikuttaa
c) sopimuksiin, jotka koskevat 
valuuttojen, matkashekkien tai 
valuuttamääräisten kansainvälisten 
maksumääräysten ostoa tai myyntiä
d) ehtoihin, joiden mukaisesti 
elinkeinonharjoittaja varaa itselleen 
oikeuden muuttaa yksipuolisesti 
toistaiseksi tehdyn sopimuksen ehtoja, jos 
elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 
ilmoittamaan siitä kuluttajalle 
kohtuullisen hyvissä ajoin tehdyllä 
ennakkoilmoituksella, ja jos kuluttaja voi 
halutessaan purkaa sopimuksen.

Or.en


