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Tarkistus 1
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että sopimusoikeus on 
keskeisellä sijalla kaikissa kansallisissa 
määräyksissä, jotka koskevat yritysten ja 
kuluttajien menettelyä omilla 
markkinoillaan; panee merkille, että
sisämarkkinat ovat edelleen hyvin
hajanaiset, mikä johtuu 27 erilaisesta 
oikeusjärjestelmästä sekä rajat ylittäviin 
siirtoihin liittyvistä riskeistä ja 
kustannuksista,

A. toteaa, että sisämarkkinat ovat edelleen 
hajanaiset, mikä johtuu monista seikoista, 
kuten kyvyttömyydestä panna täytäntöön 
sisämarkkinoita koskevaa nykyistä 
lainsäädäntöä,

Or. en

Tarkistus 2
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että sopimusoikeus on 
keskeisellä sijalla kaikissa kansallisissa 
määräyksissä, jotka koskevat yritysten ja 
kuluttajien menettelyä omilla 
markkinoillaan; panee merkille, että
sisämarkkinat ovat edelleen hyvin
hajanaiset, mikä johtuu 27 erilaisesta 
oikeusjärjestelmästä sekä rajat ylittäviin 
siirtoihin liittyvistä riskeistä ja 
kustannuksista,

A. toteaa, että sisämarkkinat ovat edelleen 
hajanaiset, mikä johtuu monista seikoista, 
kuten kyvyttömyydestä panna täytäntöön 
sisämarkkinoita koskevaa nykyistä 
lainsäädäntöä,

Or. en
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Tarkistus 3
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että sopimusoikeus on 
keskeisellä sijalla kaikissa kansallisissa 
määräyksissä, jotka koskevat yritysten ja 
kuluttajien menettelyä omilla 
markkinoillaan; panee merkille, että
sisämarkkinat ovat edelleen hyvin 
hajanaiset, mikä johtuu 27 erilaisesta 
oikeusjärjestelmästä sekä rajat ylittäviin 
siirtoihin liittyvistä riskeistä ja
kustannuksista,

A. toteaa, että tarvitaan entistä enemmän 
tutkimusta sen selvittämiseksi, miksi
sisämarkkinat ovat edelleen hyvin 
hajanaiset ja miten ongelmia voitaisiin 
käsitellä parhaalla mahdollisella tavalla 
myös nykyisen lainsäädännön 
täytäntöönpanon varmistamiseksi,

Or. en

Tarkistus 4
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että sopimusoikeus on 
keskeisellä sijalla kaikissa kansallisissa 
määräyksissä, jotka koskevat yritysten ja 
kuluttajien menettelyä omilla 
markkinoillaan; panee merkille, että
sisämarkkinat ovat edelleen hyvin 
hajanaiset, mikä johtuu 27 erilaisesta 
oikeusjärjestelmästä sekä rajat ylittäviin 
siirtoihin liittyvistä riskeistä ja
kustannuksista,

A. toteaa, että tarvitaan entistä enemmän 
tutkimusta sen selvittämiseksi, miksi
sisämarkkinat ovat edelleen hyvin 
hajanaiset ja miten ongelmia voitaisiin 
käsitellä parhaalla mahdollisella tavalla 
myös nykyisen lainsäädännön, kuten 
palveluista sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin (2006/123/EY), 
täytäntöönpanon varmistamiseksi,

Or. en
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Tarkistus 5
Louis Grech

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että sopimussuhteiden 
monimutkaisuus, sopimusten 
epäoikeudenmukaiset ehdot ja 
vaatimukset, riittämättömät tiedot sekä 
tehoton ja aikaavievä menettely ovat 
joitakin pahimpia kuluttajien ja pk-
yritysten kohtaamia esteitä unionin 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 6
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että yhteinen eurooppalainen 
sopimusoikeus hyödyttää erityisesti 
kuluttajia, koska he voivat hyödyntää 
täysin sisämarkkinoiden edut,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 7
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että yhteinen eurooppalainen 
sopimusoikeus hyödyttää erityisesti 
kuluttajia, koska he voivat hyödyntää 

Poistetaan.
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täysin sisämarkkinoiden edut,

Or. en

Tarkistus 8
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että yhteinen eurooppalainen 
sopimusoikeus hyödyttää erityisesti 
kuluttajia, koska he voivat hyödyntää
täysin sisämarkkinoiden edut,

B. katsoo, että välineistö, jonka avulla 
voidaan luoda entistä johdonmukaisempi 
ja yhtenäisempi lainsäädäntö sekä 
standardiehdot ja -edellytykset, hyödyttäisi
erityisesti yrityksiä ja kuluttajia, koska he
voisivat näin hyödyntää sisämarkkinoita 
entistä paremmin,

Or. en

Tarkistus 9
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että yhteinen eurooppalainen
sopimusoikeus hyödyttää erityisesti
kuluttajia, koska he voivat hyödyntää 
täysin sisämarkkinoiden edut,

B. katsoo, että yhteinen eurooppalainen
sopimusoikeus hyödyttää kuluttajia ja 
erityisesti auttaa lisäämään ja 
helpottamaan rajat ylittävää kauppaa 
sisämarkkinoilla,

Or. en
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Tarkistus 10
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että yhteinen eurooppalainen 
sopimusoikeus hyödyttää erityisesti 
kuluttajia, koska he voivat hyödyntää
täysin sisämarkkinoiden edut,

B. katsoo, että välineistö, jonka avulla 
voidaan luoda entistä johdonmukaisempi 
ja yhtenäisempi lainsäädäntö sekä 
standardiehdot ja -edellytykset, hyödyttäisi
erityisesti yrityksiä ja kuluttajia, koska he
voisivat näin hyödyntää sisämarkkinoita 
entistä paremmin,

Or. en

Tarkistus 11
Toine Manders

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että yhteinen eurooppalainen 
sopimusoikeus hyödyttää erityisesti 
kuluttajia, koska he voivat hyödyntää 
täysin sisämarkkinoiden edut,

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. nl

Tarkistus 12
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. panee merkille, että komissio esitti 
vihreässä kirjassaan* eurooppalaista 

C. panee merkille, että komissio esitti 
vihreässä kirjassaan1 eurooppalaista

                                               
1 KOM(2010) 0348.
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sopimusoikeutta koskevaksi välineeksi 
lukuisia vaihtoehtoja, jotka voisivat auttaa 
EU:ta toipumaan talouskriisistä, 
kehittämään yrittäjyyttä ja vahvistamaan
kansalaisten luottamusta sisämarkkinoihin,

sopimusoikeutta koskevaksi välineeksi 
lukuisia vaihtoehtoja, joiden avulla 
voitaisiin kehittää yrittäjyyttä ja vahvistaa
kansalaisten luottamusta sisämarkkinoihin,

Or. en

Tarkistus 13
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. panee merkille, että komissio esitti 
vihreässä kirjassaan* eurooppalaista 
sopimusoikeutta koskevaksi välineeksi 
lukuisia vaihtoehtoja, jotka voisivat auttaa
EU:ta toipumaan talouskriisistä,
kehittämään yrittäjyyttä ja vahvistamaan 
kansalaisten luottamusta sisämarkkinoihin,

C. panee merkille, että komissio esitti 
vihreässä kirjassaan1 eurooppalaista
sopimusoikeutta koskevaksi välineeksi 
lukuisia vaihtoehtoja, jotka voisivat auttaa 
kehittämään yrittäjyyttä ja vahvistamaan 
kansalaisten luottamusta sisämarkkinoihin,

Or. en

Tarkistus 14
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. panee merkille, että komissio esitti 
vihreässä kirjassaan* eurooppalaista 
sopimusoikeutta koskevaksi välineeksi 
lukuisia vaihtoehtoja, jotka voisivat auttaa
EU:ta toipumaan talouskriisistä,
kehittämään yrittäjyyttä ja vahvistamaan 
kansalaisten luottamusta sisämarkkinoihin,

C. panee merkille, että komissio esitti 
vihreässä kirjassaan1 eurooppalaista 
sopimusoikeutta koskevaksi välineeksi 
lukuisia vaihtoehtoja, jotka voisivat auttaa 
kehittämään yrittäjyyttä ja vahvistamaan 
kansalaisten luottamusta sisämarkkinoihin,

Or. en
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Tarkistus 15
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. panee merkille, että neuvottelut
kuluttajansuojadirektiivistä* ovat tuoneet 
esiin sopimusoikeuden 
yhdenmukaistamistoimiin liittyvät 
vaikeudet ja rajat heikentämättä
kuitenkaan yhteistä sitoutumista unionin 
kuluttajansuojan korkeaan tasoon,

D. panee merkille, että neuvottelut
kuluttajansuojadirektiivistä2 ovat tuoneet 
esiin sen, kuinka vaikeaa on täysin 
yhdenmukaistaa sopimuksiin 
sovellettavaa kuluttajalainsäädäntöä sen 
monimutkaisuuden vuoksi heikentämättä 
yhteistä sitoutumista unionin 
kuluttajansuojan korkeaan tasoon ja 
otetaan huomioon sen menettelylle 
asettamat rajat,

Or. en

Tarkistus 16
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. panee merkille, että neuvottelut
kuluttajansuojadirektiivistä* ovat tuoneet 
esiin sopimusoikeuden 
yhdenmukaistamistoimiin liittyvät 
vaikeudet ja rajat heikentämättä 
kuitenkaan yhteistä sitoutumista unionin 
kuluttajansuojan korkeaan tasoon,

D. panee merkille, että neuvottelut
kuluttajansuojadirektiivistä2 ovat tuoneet 
esiin sen, kuinka vaikeaa on 
yhdenmukaistaa sopimuksiin 
sovellettavaa kuluttajalainsäädäntöä
heikentämättä kuitenkaan yhteistä 
sitoutumista unionin kuluttajansuojan 
korkeaan tasoon ja ottaen huomioon sen 
menettelylle asettamat rajat,

Or. en

                                               
2 KOM(2010) 0614.
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Tarkistus 17
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. panee merkille, että neuvottelut
kuluttajansuojadirektiivistä* ovat tuoneet 
esiin sopimusoikeuden 
yhdenmukaistamistoimiin liittyvät 
vaikeudet ja rajat heikentämättä 
kuitenkaan yhteistä sitoutumista unionin 
kuluttajansuojan korkeaan tasoon,

D. panee merkille, että neuvottelut
kuluttajansuojadirektiivistä2 ovat tuoneet 
esiin sen, kuinka vaikeaa on täysin 
yhdenmukaistaa sopimuksiin 
sovellettavaa kuluttajalainsäädäntöä sen 
monimutkaisuuden vuoksi heikentämättä 
kuitenkaan yhteistä sitoutumista unionin 
kuluttajansuojan korkeaan tasoon ja ottaen 
huomioon sen menettelylle asettamat 
rajat,

Or. en

Tarkistus 18
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. panee merkille, että neuvottelut
kuluttajansuojadirektiivistä* ovat tuoneet 
esiin sopimusoikeuden 
yhdenmukaistamistoimiin liittyvät 
vaikeudet ja rajat heikentämättä 
kuitenkaan yhteistä sitoutumista unionin 
kuluttajansuojan korkeaan tasoon,

D. panee merkille, että neuvottelut
kuluttajien oikeuksia koskevasta 
direktiivistä2 ovat tuoneet esiin sen, 
kuinka vaikeaa on yhdenmukaistaa 
sopimusoikeutta heikentämättä kuitenkaan 
yhteistä sitoutumista unionin 
kuluttajansuojan korkeaan tasoon ja ottaen 
huomioon sen menettelylle asettamat 
rajat,

Or. de
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Tarkistus 19
Toine Manders

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

D: panee merkille, että neuvottelut
kuluttajansuojadirektiivistä* ovat tuoneet 
esiin sopimusoikeuden 
yhdenmukaistamistoimiin liittyvät 
vaikeudet ja rajat heikentämättä 
kuitenkaan yhteistä sitoutumista unionin 
kuluttajansuojan korkeaan tasoon,

D. panee merkille, että neuvottelut
kuluttajansuojadirektiivistä2 ovat tuoneet 
esiin sen, kuinka hyödyllistä mutta myös 
kuinka vaikeaa on yhdenmukaistaa 
sopimusoikeutta heikentämättä kuitenkaan 
yhteistä sitoutumista unionin 
kuluttajansuojan korkeaan tasoon ja ottaen 
huomioon sen menettelylle asettamat 
rajat,

Or. nl

Tarkistus 20
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. toteaa, että menettelyn lopputuotteen eli 
eurooppalaisen sopimusoikeuden on 
oltava tarkkaan punnittu, sitä on 
muutettava tarvittaessa ja unionin
lainsäätäjän on hyväksyttävä se 
virallisesti, jotta prosessi saisi poliittisen 
legitiimiyden ja tuen,

E. toteaa, että menettelyn lopputuotteen on 
oltava realistinen, toteuttamiskelpoinen, 
suhteellinen ja tarkkaan punnittu, sitä on 
muutettava tarvittaessa ja unionin
lainsäätäjien on hyväksyttävä se 
virallisesti,

Or. en

Tarkistus 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

E. toteaa, että menettelyn lopputuotteen eli 
eurooppalaisen sopimusoikeuden on oltava 
tarkkaan punnittu, sitä on muutettava
tarvittaessa ja unionin lainsäätäjän on 
hyväksyttävä se virallisesti, jotta prosessi 
saisi poliittisen legitiimiyden ja tuen,

E. toteaa, että menettelyn lopputuotteen eli 
eurooppalaisen sopimusoikeuden on oltava 
tarkkaan punnittu ja sen vaikutuksia on 
tarvittaessa arvioitava perusteellisesti 
ennen sen tarkistamista, ja unionin 
lainsäätäjän on hyväksyttävä se virallisesti, 
jotta prosessi olisi tehokas ja saisi 
poliittisen legitiimiyden ja tuen,

Or. en

Tarkistus 22
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. toteaa, että menettelyn lopputuotteen eli 
eurooppalaisen sopimusoikeuden on 
oltava tarkkaan punnittu, sitä on 
muutettava tarvittaessa ja unionin
lainsäätäjän on hyväksyttävä se 
virallisesti, jotta prosessi saisi poliittisen 
legitiimiyden ja tuen,

E. toteaa, että eurooppalaiseen 
sopimusoikeuteen liittyvän menettelyn 
lopputuotteen on oltava realistinen, 
toteuttamiskelpoinen, suhteellinen ja
tarkkaan punnittu, sitä on muutettava 
tarvittaessa ja unionin lainsäätäjien on 
hyväksyttävä se virallisesti,

Or. en

Tarkistus 23
Toine Manders

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. toteaa, että menettelyn lopputuotteen eli 
eurooppalaisen sopimusoikeuden on oltava 
tarkkaan punnittu, sitä on muutettava 
tarvittaessa ja unionin lainsäätäjän on 

E. toteaa, että menettelyn lopputuotteen eli 
eurooppalaisen sopimusoikeuden on oltava 
tarkkaan punnittu ja sen tuomista eduista 
on tiedotettava julkisesti myönteisellä 
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hyväksyttävä se virallisesti, jotta prosessi 
saisi poliittisen legitiimiyden ja tuen,

tavalla, jotta prosessi saisi poliittisen 
legitiimiyden ja tuen,

Or. nl

Tarkistus 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä vihreää kirjaa 
koskevaa julkista keskustelua ja toivoo 
komission asianomaisilta yksiköiltä 
perusteellista analyysia kuulemisen 
tuloksista;

1. pitää myönteisenä vihreää kirjaa 
koskevaa julkista keskustelua ja toivoo 
komission asianomaisilta yksiköiltä 
perusteellista analyysia kuulemisen 
tuloksista; kehottaa komissiota
suorittamaan kaikkien ehdotettujen 
vaihtoehtojen vaikutusten perinpohjaisen 
arvioinnin ottaen huomioon erityisesti 
taloudellisten toimijoiden todelliset 
tarpeet, aiheutuvat kustannukset sekä 
kunkin vaihtoehdon tuoman lisäarvon;

Or. en

Tarkistus 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä vihreää kirjaa 
koskevaa julkista keskustelua ja toivoo 
komission asianomaisilta yksiköiltä 
perusteellista analyysia kuulemisen 
tuloksista;

1. korostaa tarvetta käydä julkista 
keskustelua kaikista vihreään kirjaan 
sisältyvistä menettelyvaihtoehdoista 
keskustelua ja toivoo komission 
asianomaisilta yksiköiltä perusteellista 
analyysia kuulemisen tuloksista; korostaa 
lisäksi tarvetta suorittaa perinpohjainen 
vaikutusten arviointi sen selvittämiseksi, 
millaisia vaikutuksia kaikille osapuolille 
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ja myös pk-yrityksille aiheutuu, jotta 
voitaisiin saada yksityiskohtaiset arviot 
komission kunkin ehdotuksen 
toteuttamisen kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että kattavaa vaikutusten 
arviointia, jossa tutkitaan yhtäläisellä 
tavalla kaikkia vihreään kirjaan sisältyviä 
toimintavaihtoehtoja ja myös 
mahdollisuutta olla ryhtymättä mihinkään 
toimiin, on tarkasteltava perinpohjaisesti 
Euroopan parlamentissa ja kaikissa 
asiaan liittyvissä valiokunnissa, ennen 
kuin lopulta hyväksytään suositus ja 
ennen kuin valittuun menettelyyn liittyvä 
työ aloitetaan;

Or. en

Tarkistus 27
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota suorittamaan 
perinpohjaisen vaikutusten arvioinnin 
sopivimmaksi katsotusta vaihtoehdosta; 
katsoo, että vaikutusten arvioinnin pitäisi 
käsittää muun muassa sopivimman 
oikeusperustan määrittäminen, sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset, 
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yhdenmukaisuus tämänhetkisen EU:n 
oikeuden, kansainvälisen oikeuden ja 
yksityisoikeuden kanssa, mahdolliset 
ratkaisumenettelyt kiistoissa, jotka 
koskevat valinnaisen välineen valintaa ja 
soveltamista kuluttajien ja yritysten 
välillä, sekä tällaisen valinnaisen välineen 
kuluttajille ja yrityksille tuoman lisäarvon 
määrää; katsoo, että vaikutusten arviointi 
olisi saatettava päätökseen ja ongelmia 
olisi käsiteltävä ennen valittua 
toimintavaihtoehtoa koskevan työn 
aloittamista;

Or. en

Tarkistus 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa pk- ja 
käsityöläisteollisuuden taloudellista 
merkitystä Euroopan taloudelle; pitää 
siksi kiinni tarpeesta varmistaa, että 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa 
Small Business Act -aloitteessa edistetty 
"pienet ensin" -periaate pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön ja että sitä 
pidetään yhtenä ensisijaisena tavoitteena 
keskustelussa sopimusoikeuteen liittyvistä 
EU:n aloitteista;

Or. en

Tarkistus 29
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että kattavaa vaikutusten 
arviointia, jossa tutkitaan yhtäläisellä 
tavalla kaikkia vihreään kirjaan sisältyviä 
toimintavaihtoehtoja ja myös 
mahdollisuutta olla ryhtymättä mihinkään 
toimiin, on tarkasteltava perinpohjaisesti 
Euroopan parlamentissa ja kaikissa 
asiaan liittyvissä valiokunnissa, ennen 
kuin lopulta hyväksytään suositus ja 
ennen kuin valittuun menettelyyn liittyvä 
työ aloitetaan;

Or. en

Tarkistus 30
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että eurooppalaisen valinnaisen 
sopimusoikeuden kehittäminen voi olla 
tärkeä askel sisämarkkinoiden entistä
paremman toiminnan kannalta ja että 
parlamentin ja neuvoston on oltava viime 
kädessä vastuussa sen oikeudellisesta 
muodosta ja asiasisällöstä;

2. katsoo, että välineistön kehittäminen 
entistä johdonmukaisemman ja 
yhdenmukaisemman lainsäädännön ja 
sopimusten standardiehtojen ja 
-edellytysten määrittämiseksi voisi olla 
suhteellinen ja realistinen tapa parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa; korostaa, 
että välineistöä pidemmälle menevää 
vaihtoehtoa ei pidä tukea; muistuttaa, että 
rajat ylittävällä kaupalla on monia 
muitakin käytännön esteitä, kuten kieli, 
toimituskustannukset, kuluttajien 
preferenssit ja kulttuuri, joita ei voida 
ratkaista sopimusoikeuden avulla;

Or. en
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Tarkistus 31
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että eurooppalaisen valinnaisen 
sopimusoikeuden kehittäminen voi olla 
tärkeä askel sisämarkkinoiden entistä 
paremman toiminnan kannalta ja että 
parlamentin ja neuvoston on oltava viime 
kädessä vastuussa sen oikeudellisesta 
muodosta ja asiasisällöstä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että eurooppalaisen valinnaisen 
sopimusoikeuden kehittäminen voi olla 
tärkeä askel sisämarkkinoiden entistä 
paremman toiminnan kannalta ja että 
parlamentin ja neuvoston on oltava viime 
kädessä vastuussa sen oikeudellisesta 
muodosta ja asiasisällöstä;

2. katsoo, että eurooppalaisen valinnaisen 
sopimusoikeuden kehittäminen tai entistä 
pidemmälle kehitetty välineistö voivat olla 
tärkeä askel sisämarkkinoiden entistä 
paremman toiminnan kannalta ja että 
parlamentin ja neuvoston on oltava viime 
kädessä vastuussa sen oikeudellisesta 
muodosta ja asiasisällöstä;

Or. en

Tarkistus 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
2 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että eurooppalaisen valinnaisen 
sopimusoikeuden kehittäminen voi olla 
tärkeä askel sisämarkkinoiden entistä 
paremman toiminnan kannalta ja että
parlamentin ja neuvoston on oltava viime 
kädessä vastuussa sen oikeudellisesta 
muodosta ja asiasisällöstä;

2. katsoo, että voitaisiin harkita EU:n 
tason sopimusoikeudellisen välineen (28. 
järjestelmä) kehittämistä
sisämarkkinoiden toiminnan
parantamiseksi, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston on oltava viime kädessä 
vastuussa sen oikeudellisesta muodosta ja 
asiasisällöstä; korostaa kuitenkin, että 
tällaista mahdollisuutta on ensin 
arvioitava huolellisesti sen takaamiseksi, 
että se tuo lisäarvoa sekä yrityksille että 
kuluttajille, ja on määritettävä ja 
selvennettävä sen mahdolliset 
yhteisvaikutukset EU:n nykyisen 
lainsäädännön kanssa;

Or. en

Tarkistus 34
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että eurooppalaisen valinnaisen 
sopimusoikeuden kehittäminen voi olla 
tärkeä askel sisämarkkinoiden entistä 
paremman toiminnan kannalta ja että 
parlamentin ja neuvoston on oltava viime 
kädessä vastuussa sen oikeudellisesta 
muodosta ja asiasisällöstä;

2. katsoo, että toimielinten välinen 
välineistön kehittäminen voi olla tärkeä 
askel sisämarkkinoiden entistä paremman 
toiminnan kannalta, kun se mahdollistaa 
uuden lainsäädännön entistä paremman 
yhdenmukaisuuden, ja että parlamentin ja 
neuvoston on oltava viime kädessä 
vastuussa sen oikeudellisesta muodosta ja 
asiasisällöstä; katsoo, että muihin 
aloitteisiin, joilla autetaan pk-yrityksiä 
aloittamaan rajat ylittävä kauppa, voi 
sisältyä joidenkin sellaisten 
standardiehtojen ja -edellytysten 
kehittäminen, joita voidaan käyttää 
nykyisiä järjestelmiä ohjaavien lakien 
alaisuudessa.
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Or. en

Tarkistus 35
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että eurooppalaisen valinnaisen 
sopimusoikeuden kehittäminen voi olla 
tärkeä askel sisämarkkinoiden entistä
paremman toiminnan kannalta ja että 
parlamentin ja neuvoston on oltava viime 
kädessä vastuussa sen oikeudellisesta 
muodosta ja asiasisällöstä;

2. katsoo, että välineistön kehittäminen 
entistä johdonmukaisemman ja 
yhdenmukaisemman lainsäädännön ja 
sopimusten standardiehtojen ja 
-edellytysten määrittämiseksi voisi olla 
suhteellinen ja realistinen tapa parantaa
sisämarkkinoiden toimintaa; muistuttaa, 
että rajat ylittävällä kaupalla on monia 
muitakin käytännön esteitä, kuten kieli, 
toimituskustannukset, kuluttajien 
preferenssit ja kulttuuri, joita ei voida 
ratkaista sopimusoikeuden avulla;

Or. en

Tarkistus 36
Toine Manders

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että eurooppalaisen valinnaisen 
sopimusoikeuden kehittäminen voi olla 
tärkeä askel sisämarkkinoiden entistä 
paremman toiminnan kannalta ja että 
parlamentin ja neuvoston on oltava viime 
kädessä vastuussa sen oikeudellisesta 
muodosta ja asiasisällöstä;

2. katsoo, että eurooppalaisesta 
valinnaisesta sopimusoikeudesta säätävän 
asetuksen laatiminen voisi olla tärkeä 
askel sisämarkkinoiden entistä paremman 
toiminnan kannalta, ja se voisi yhdistää 
yritysten edut (kustannusten väheneminen 
lainvalintasääntöjen välttämisen 
johdosta), kuluttajien edut 
(oikeusvarmuus, luottamus, parempi 
kuluttajansuoja) ja jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien edut (ulkomaisen 
lainsäädännön tutkiminen ei olisi enää 
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tarpeen), ja että parlamentin ja neuvoston 
on oltava viime kädessä vastuussa sen 
oikeudellisesta muodosta ja asiasisällöstä;

Or. nl

Tarkistus 37
Louis Grech

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa suorittamaan 
laatutestejä ja -tarkistuksia sen 
selvittämiseksi, ovatko ehdotetut unionin 
sopimusoikeudelliset välineet 
käyttäjäystävällisiä, otetaanko niissä 
täysin huomioon kansalaisten 
huolenaiheet ja tuovatko ne samalla 
lisäarvoa kuluttajille ja yrityksille 
vahvistaen sisämarkkinoita ja helpottaen 
rajat ylittävää kauppaa;

Or. en

Tarkistus 38
Louis Grech

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota unionin 
sopimusoikeutta koskevan aloitteen 
yhteydessä tutkimaan tiettyjä vaikeuksia, 
joita kuluttajat ja yritykset kohtaavat rajat 
ylittävässä kaupassa, ja erityisesti 
ongelmia, jotka liittyvät sijoituksiin, 
maksuihin, toimituksiin, kielimuuriin, 
muutoksenhakuun ja oikeudellisten, 
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hallinnollisten ja kulttuuristen 
perinteiden eroihin;

Or. en

Tarkistus 39
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
sopimusoikeus merkitsee erillistä 
lisävaihtoehtoa rajat ylittäville 
sopimuksille ja että jäsenvaltioiden 
vastuulla on määrittää sitä sovellettavaksi 
myös valtion sisäisiin sopimuksiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 40
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
sopimusoikeus merkitsee erillistä
lisävaihtoehtoa rajat ylittäville 
sopimuksille ja että jäsenvaltioiden 
vastuulla on määrittää sitä sovellettavaksi 
myös valtion sisäisiin sopimuksiin;

3. katsoo, että eurooppalaisen
sopimusoikeuden kehittäminen merkitsisi 
ylimääräistä ja erittäin kallista erillistä
oikeudellista järjestelmää rajat ylittäville 
sopimuksille, mikä lisäisi 
monimutkaisuutta, ja kuluttajan olisi 
vaikea antaa tietoon perustuvaa 
hyväksyntäänsä sen käytölle; katsoo, että 
näin ei tapahtuisi käytettäessä välineistöä 
entistä yhdenmukaisemman ja 
johdonmukaisemman lainsäädännön ja 
sopimusten standardiehtojen ja 
-edellytysten kehittämiseen, minkä vuoksi 
välineistö olisi paljon realistisempi, 
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suhteellisempi ja toteuttamiskelpoisempi 
vaihtoehto;

Or. en

Tarkistus 41
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
sopimusoikeus merkitsee erillistä
lisävaihtoehtoa rajat ylittäville 
sopimuksille ja että jäsenvaltioiden 
vastuulla on määrittää sitä sovellettavaksi 
myös valtion sisäisiin sopimuksiin;

3. katsoo, että eurooppalaisen 
sopimusoikeuden kehittämistä ei pidä 
tukea, koska se merkitsisi ylimääräistä,
erillistä, erittäin kallista ja hyvin 
monimutkaista oikeudellista järjestelmää, 
jota sovellettaisiin rajat ylittäviin
sopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
sopimusoikeus merkitsee erillistä 
lisävaihtoehtoa rajat ylittäville 
sopimuksille ja että jäsenvaltioiden 
vastuulla on määrittää sitä sovellettavaksi
myös valtion sisäisiin sopimuksiin;

3. katsoo, että, jos tällainen 
sopimusoikeuteen liittyvä valinnainen 
lainsäädännöllinen väline perustetaan 
EU:n tasolla, sen pitäisi olla rajat ylittäviä 
sopimuksia koskeva vaihtoehtoinen ja 
erillinen järjestelmä, jonka kuluttajat ja 
yritykset voisivat valita sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön asemesta; 
katsoo, että jäsenvaltiot voisivat saada 
mahdollisuuden soveltaa sitä myös niiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
tehtäviin sopimuksiin;



AM\859295FI.doc 23/46 PE460.655v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 43
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että eurooppalainen 
sopimusoikeus merkitsee erillistä 
lisävaihtoehtoa rajat ylittäville 
sopimuksille ja että jäsenvaltioiden 
vastuulla on määrittää sitä sovellettavaksi 
myös valtion sisäisiin sopimuksiin;

3. katsoo, että eurooppalainen 
sopimusoikeus voisi olla erillinen 
lisävaihtoehto rajat ylittäville sopimuksille 
ja sähköiselle kaupalle;

Or. en

Tarkistus 44
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on vakuuttunut siitä, että yhteinen 
eurooppalainen sopimusoikeus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa puuttumatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden sisäiseen 
kansalliseen sopimusoikeuteen;

4. on vakuuttunut siitä, että välineistö, 
jonka avulla parannetaan lainsäädännön 
sekä sopimusten standardiehtojen ja 
-edellytysten johdonmukaisuutta ja 
yhdenmukaisuutta, auttaisi tehostamaan 
sisämarkkinoita puuttumatta kuitenkaan
sopimusoikeutta koskeviin jäsenvaltioiden
monimutkaisiin järjestelmiin ja 
kansallisen lainsäädännön muiden alojen 
toimintaan, joista esimerkkejä ovat 
vahingonkorvausoikeus, omaisuusoikeus 
sekä teollis- ja tekijänoikeudet;

Or. en
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Tarkistus 45
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on vakuuttunut siitä, että yhteinen 
eurooppalainen sopimusoikeus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa puuttumatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden sisäiseen 
kansalliseen sopimusoikeuteen;

Poistetaan. 

Or. en

Tarkistus 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on vakuuttunut siitä, että yhteinen 
eurooppalainen sopimusoikeus parantaa
sisämarkkinoiden toimintaa puuttumatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden sisäiseen 
kansalliseen sopimusoikeuteen;

4. katsoo, että sopimusoikeuteen liittyvillä 
EU:n aloitteilla on oltava kaksi tavoitetta: 
sisämarkkinoiden tehokkuus puuttumatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden sisäiseen 
kansalliseen sopimusoikeuteen ja 
kuluttajansuojan korkea taso;

Or. en

Tarkistus 47
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on vakuuttunut siitä, että yhteinen 
eurooppalainen sopimusoikeus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa puuttumatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden sisäiseen 

4. odottaa todisteita siitä, että
eurooppalaista sopimusoikeutta koskeva 
aloite parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
puuttumatta kuitenkaan jäsenvaltioiden 
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kansalliseen sopimusoikeuteen; sisäiseen kansalliseen sopimusoikeuteen;

Or. en

Tarkistus 48
Toine Manders

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on vakuuttunut siitä, että yhteinen 
eurooppalainen sopimusoikeus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa puuttumatta 
kuitenkaan jäsenvaltioiden sisäiseen 
kansalliseen sopimusoikeuteen;

4. on vakuuttunut siitä, että yhteinen 
eurooppalainen sopimusoikeus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa ja että ei ole 
mitään syytä, miksi tämän pitäisi 
heikentää kuluttajansuojan korkeaa 
tasoa;

Or. nl

Tarkistus 49
Louis Grech

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota sen esittäessä 
eurooppalaista sopimusoikeutta koskevaa 
välinettä ottamaan huomioon 
sisämarkkinoiden jatkuvat muutokset ja 
unionin kansalaisten keskeiset tarpeet 
yksilöimällä vuosittain mahdollista 
markkinoiden huonoa toimintaa, 
puutteita ja epäonnistumisia 
jäsenvaltioissa vastauksena uuteen 
taloudelliseen, sosiaaliseen, 
institutionaaliseen ja teknologiseen 
kehitykseen;

Or. en
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Tarkistus 50
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sopivan oikeusperustan 
yritysten välisten (B2B) sekä yritysten ja 
kuluttajien välisten (B2C) sopimusten 
sääntelyyn antavat Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 ja 
169 tai 352 artikla;

5. pitää epäselvänä kysymystä siitä, onko 
eurooppalaisen sopimusoikeuden 
valinnaiselle välineelle olemassa 
oikeusperustaa, ja katsoo, että kysymyksen 
ratkaiseminen aikaisessa vaiheessa on 
tärkeää sen selvittämiseksi, onko EU:lla 
toimivaltaa luoda tällainen väline, ja jotta 
voidaan välttää sopimuspuolia koskeva 
epävarmuus sekä riski, että Euroopan 
unionin tuomioistuin tai kansalliset 
perustuslakituomioistuimet kiistävät 
tämän;

Or. en

Tarkistus 51
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sopivan oikeusperustan 
yritysten välisten (B2B) sekä yritysten ja 
kuluttajien välisten (B2C) sopimusten 
sääntelyyn antavat Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 ja 
169 tai 352 artikla;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 52
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sopivan oikeusperustan 
yritysten välisten (B2B) sekä yritysten ja 
kuluttajien välisten (B2C) sopimusten 
sääntelyyn antavat Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 ja 
169 tai 352 artikla;

5. katsoo, että on harkittava vielä, 
antavatko Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 114 ja 169 tai 352 
artikla sopivan oikeusperustan yritysten 
välisten (B2B) sekä yritysten ja kuluttajien 
välisten (B2C) sopimusten sääntelyyn;

Or. en

Tarkistus 53
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että sopivan oikeusperustan 
yritysten välisten (B2B) sekä yritysten ja 
kuluttajien välisten (B2C) sopimusten 
sääntelyyn antavat Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 ja 
169 tai 352 artikla;

5. katsoo, että on harkittava vielä, 
antavatko Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 114 ja 169 tai 352 
artikla sopivan oikeusperustan yritysten 
välisten (B2B) sekä yritysten ja kuluttajien 
välisten (B2C) sopimusten sääntelyyn;

Or. en

Tarkistus 54
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että on pyrittävä yritysten 
välisen sekä yritysten ja kuluttajien 
välisen sopimusoikeuden eriytettyyn 

6. korostaa, että kansallisten 
oikeusjärjestelmien yhteisiä traditioita on 
kunnioitettava ja että erityisesti on 
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muotoon kunnioituksesta kansallisten 
oikeusjärjestelmien yhteisiä traditioita
kohtaan ja ottaen erityisesti huomioon 
heikommassa asemassa olevien 
sopimuspuolten eli kuluttajien suojelu;

otettava huomioon heikommassa asemassa 
olevien sopimuspuolten eli kuluttajien 
suojelu ja heidän tietoon perustuvan 
suostumuksensa tarve; korostaa 
kuitenkin, että minkä tahansa uuden 
aloitteen on tuotava lisäarvoa yrityksille, 
jotta ne valitsisivat sen käytön;

Or. en

Tarkistus 55
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että on pyrittävä yritysten 
välisen sekä yritysten ja kuluttajien 
välisen sopimusoikeuden eriytettyyn 
muotoon kunnioituksesta kansallisten 
oikeusjärjestelmien yhteisiä traditioita
kohtaan ja ottaen erityisesti huomioon 
heikommassa asemassa olevien 
sopimuspuolten eli kuluttajien suojelu;

6. korostaa, että kansallisten 
oikeusjärjestelmien traditioita on 
kunnioitettava;

Or. en

Tarkistus 56
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että avoinna on vielä 
monia eurooppalaiseen sopimusoikeuteen 
liittyviä kysymyksiä ja ratkaisematta 
monia siihen liittyviä ongelmia; kehottaa 
komissiota ottamaan huomioon 
oikeuskäytännön, kansainvälistä tavaran 
kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn 
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Wienin yleissopimuksen kaltaiset 
tavaroiden myyntiä koskevat 
kansainväliset sopimukset sekä 
kuluttajansuojadirektiiviin kohdistuvat 
vaikutukset; pitää tärkeänä 
sopimusoikeuden yhdenmukaistamista 
EU:ssa ottaen samalla huomioon asiaa 
koskevat kansalliset säädökset, jotka 
takaavat kuluttajansuojan korkean tason 
yritysten ja kuluttajien välisissä 
sopimuksissa,

Or. en

Tarkistus 57
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää erityisen tärkeänä sähköisen 
kaupan helpottamista EU:ssa, sillä se on 
edelleen alikehittynyt kansallisten 
sopimusoikeusjärjestelmien erojen vuoksi, 
ja yritykset ja kuluttajat pitävät sitä aivan 
oikein mahdollisena tulevan kasvun 
moottorina;

7. pitää erityisen tärkeänä sähköisen 
kaupan helpottamista EU:ssa ja korostaa, 
että on arvioitava, voivatko kansallisten 
sopimusoikeusjärjestelmien erot estää 
tulevaa kasvua;

Or. en

Tarkistus 58
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää erityisen tärkeänä sähköisen 
kaupan helpottamista EU:ssa, sillä se on 
edelleen alikehittynyt kansallisten 
sopimusoikeusjärjestelmien erojen vuoksi,

7. pitää erityisen tärkeänä sähköisen 
kaupan helpottamista EU:ssa, sillä se on 
edelleen alikehittynyt ja yritykset ja 
kuluttajat pitävät sitä aivan oikein 
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ja yritykset ja kuluttajat pitävät sitä aivan 
oikein mahdollisena tulevan kasvun 
moottorina;

mahdollisena tulevan kasvun moottorina;

Or. en

Tarkistus 59
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää erityisen tärkeänä sähköisen 
kaupan helpottamista EU:ssa, sillä se on 
edelleen alikehittynyt kansallisten 
sopimusoikeusjärjestelmien erojen vuoksi, 
ja yritykset ja kuluttajat pitävät sitä aivan 
oikein mahdollisena tulevan kasvun 
moottorina;

7. pitää erityisen tärkeänä sähköisen 
kaupan helpottamista EU:ssa, sillä se on 
edelleen alikehittynyt, ja pitää 
tarpeellisena sen arvioimista, voivatko 
kansallisten sopimusoikeusjärjestelmien 
erot haitata kehitystä tällä alalla, jota
yritykset ja kuluttajat pitävät aivan oikein 
mahdollisena tulevan kasvun moottorina;

Or. en

Tarkistus 60
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää erityisen tärkeänä sähköisen 
kaupan helpottamista EU:ssa, sillä se on 
edelleen alikehittynyt kansallisten 
sopimusoikeusjärjestelmien erojen vuoksi, 
ja yritykset ja kuluttajat pitävät sitä aivan 
oikein mahdollisena tulevan kasvun 
moottorina;

7. pitää erityisen tärkeänä sähköisen 
kaupan helpottamista EU:ssa ja korostaa, 
että on arvioitava, voivatko kansallisten 
sopimusoikeusjärjestelmien erot estää 
tulevaa kasvua;

Or. en



AM\859295FI.doc 31/46 PE460.655v02-00

FI

Tarkistus 61
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajia koskevan 
sopimusoikeuden yksittäiset elementit 
sisältyvät jo erilaisiin eurooppalaisiin 
järjestelmiin, mikä vuoksi ne olisi 
järkevää koota eurooppalaiseksi 
sopimusoikeudeksi; toteaa myös, että jo 
olemassa olevat säännöt osoittavat, että 
tarvitaan selkeästi jäsennelty ja kuluttajan
kannalta helposti ymmärrettävä 
yhtenäinen sääntely;

8. toteaa, että sopimuksiin sovellettavan 
kuluttajaoikeuden keskeisiä elementtejä 
sisältyy jo erilaisiin eurooppalaisiin 
järjestelmiin ja että tärkeitä osia kuluttajia 
koskevasta säännöstöstä todennäköisesti 
konsolidoidaan kuluttajien oikeuksia 
koskevassa direktiivissä; toteaa, että edellä 
mainittu direktiivi toisi kuluttajien sekä 
yritysten kannalta helposti ymmärrettävän 
yhtenäisen sääntelyn; katsoo siksi, että 
ennen suositusten esittämistä on tärkeää 
odottaa kuluttajien oikeuksia koskevien 
neuvottelujen tulosta;

Or. en

Tarkistus 62
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajia koskevan 
sopimusoikeuden yksittäiset elementit 
sisältyvät jo erilaisiin eurooppalaisiin 
järjestelmiin, mikä vuoksi ne olisi järkevää 
koota eurooppalaiseksi sopimusoikeudeksi;
toteaa myös, että jo olemassa olevat 
säännöt osoittavat, että tarvitaan selkeästi 
jäsennelty ja kuluttajan kannalta helposti 
ymmärrettävä yhtenäinen sääntely;

8. toteaa, että kuluttajia koskevan 
sopimusoikeuden yksittäisiä elementtejä 
sisältyy jo erilaisiin eurooppalaisiin 
järjestelmiin, mikä vuoksi ne olisi järkevää 
koota eurooppalaiseksi sopimusoikeudeksi;
korostaa, että vakuutuksiin liittyvän 
sopimusoikeuden alalla on jo tehty 
alustavaa työtä noudattaen 
eurooppalaisen sopimusoikeuden 
periaatteita (PEICL), jotka on tarkoitus 
yhdistää unionin sopimusoikeuteen ja 
joita tarkistetaan ja kehitetään edelleen; 
toteaa myös, että jo olemassa olevat 
säännöt osoittavat, että tarvitaan selkeästi 
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jäsennelty ja kuluttajan kannalta helposti 
ymmärrettävä yhtenäinen sääntely;

Or. de

Tarkistus 63
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajia koskevan
sopimusoikeuden yksittäiset elementit 
sisältyvät jo erilaisiin eurooppalaisiin 
järjestelmiin, mikä vuoksi ne olisi 
järkevää koota eurooppalaiseksi 
sopimusoikeudeksi; toteaa myös, että jo 
olemassa olevat säännöt osoittavat, että 
tarvitaan selkeästi jäsennelty ja kuluttajan 
kannalta helposti ymmärrettävä 
yhtenäinen sääntely;

8. toteaa, että sopimuksiin sovellettavan
kuluttajia koskevan oikeuden yksittäisiä 
elementtejä sisältyy jo erilaisiin 
eurooppalaisiin järjestelmiin,

Or. en

Tarkistus 64
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajia koskevan 
sopimusoikeuden yksittäiset elementit 
sisältyvät jo erilaisiin eurooppalaisiin 
järjestelmiin, mikä vuoksi ne olisi järkevää 
koota eurooppalaiseksi sopimusoikeudeksi;
toteaa myös, että jo olemassa olevat 
säännöt osoittavat, että tarvitaan selkeästi
jäsennelty ja kuluttajan kannalta helposti 
ymmärrettävä yhtenäinen sääntely;

8. toteaa, että kuluttajia koskevan 
sopimusoikeuden yksittäisiä elemenettejä 
sisältyy jo erilaisiin eurooppalaisiin 
järjestelmiin ja korostaa, että ne olisi 
järkevää koota eurooppalaiseksi 
sopimusoikeudeksi; toteaa myös, että jo 
olemassa olevat säännöt osoittavat, että 
tarvitaan selkeästi jäsennelty ja kuluttajan 
kannalta helposti ymmärrettävä yhtenäinen 
sääntely;
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Or. en

Tarkistus 65
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajia koskevan 
sopimusoikeuden yksittäiset elementit 
sisältyvät jo erilaisiin eurooppalaisiin
järjestelmiin, mikä vuoksi ne olisi 
järkevää koota eurooppalaiseksi 
sopimusoikeudeksi; toteaa myös, että jo 
olemassa olevat säännöt osoittavat, että 
tarvitaan selkeästi jäsennelty ja kuluttajan
kannalta helposti ymmärrettävä 
yhtenäinen sääntely;

8. toteaa, että sopimuksiin sovellettavan 
kuluttajaoikeuden keskeisiä elementtejä 
sisältyy jo erilaisiin eurooppalaisiin 
järjestelmiin ja että tärkeitä osia kuluttajia 
koskevasta säännöstöstä todennäköisesti 
konsolidoidaan kuluttajien oikeuksia 
koskevassa direktiivissä; toteaa, että edellä 
mainittu direktiivi toisi kuluttajien sekä 
yritysten kannalta helposti ymmärrettävän 
yhtenäisen sääntelyn; katsoo siksi, että 
ennen suositusten esittämistä on tärkeää 
odottaa kuluttajien oikeuksia koskevien 
neuvottelujen tulosta;

Or. en

Tarkistus 66
Toine Manders

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajia koskevan 
sopimusoikeuden yksittäiset elementit 
sisältyvät jo erilaisiin eurooppalaisiin 
järjestelmiin, mikä vuoksi ne olisi järkevää 
koota eurooppalaiseksi sopimusoikeudeksi;
toteaa myös, että jo olemassa olevat 
säännöt osoittavat, että tarvitaan selkeästi 
jäsennelty ja kuluttajan kannalta helposti 
ymmärrettävä yhtenäinen sääntely;

8. toteaa, että kuluttajia koskevan 
sopimusoikeuden yksittäisiä elementtejä 
sisältyy jo erilaisiin eurooppalaisiin 
järjestelmiin, mikä vuoksi ne olisi järkevää 
koota eurooppalaiseksi sopimusoikeudeksi 
valinnaista välinettä koskevalla 
asetuksella; toteaa myös, että jo olemassa 
olevat säännöt osoittavat, että tarvitaan 
selkeästi jäsennelty ja kuluttajan kannalta 
helposti ymmärrettävä yhtenäinen sääntely, 
jotta voidaan ottaa käyttöön tämä 
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valinnainen väline kuluttajien oikeuksia 
vaarantamatta, jolloin kuluttajat luottavat 
tähän välineeseen; katsoo, että tarvitaan 
myös kuvaus suhteesta Rooma 
I -asetuksen säännöksiin, jotta tämä 
valinnainen väline toisi todellista 
lisäarvoa; 

Or. nl

Tarkistus 67
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että eurooppalaisen 
sopimusoikeuden sääntelyalan pitäisi 
keskittyä perustamissopimuksen 
periaatteisiin niin, että 
kuluttajasopimuksissa keskityttäisiin 
ostamista ja mahdollisesti myös palveluja 
ja urakoita koskevaan sopimusoikeuteen; 
katsoo, että yleisten säännösten on 
katettava sopimusten määrittelyä koskevat 
säännöt, sopimusta edeltävät velvoitteet, 
sopimuksen tekemismenettelyt, edustus, 
mitättömäksi julkistamisen syyt, 
sopimusten tulkinta, sopimusten 
toteuttaminen, sopimuksista johtuvat 
oikeudet ja velvollisuudet ja erityisesti 
takuuoikeudet, oikeus sopimuksen 
purkamiseen, päättyminen, 
vanheneminen ja niin edelleen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 68
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
9 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että eurooppalaisen 
sopimusoikeuden sääntelyalan pitäisi 
keskittyä perustamissopimuksen 
periaatteisiin niin, että 
kuluttajasopimuksissa keskityttäisiin
ostamista ja mahdollisesti myös palveluja 
ja urakoita koskevaan sopimusoikeuteen;
katsoo, että yleisten säännösten on 
katettava sopimusten määrittelyä koskevat 
säännöt, sopimusta edeltävät velvoitteet, 
sopimuksen tekemismenettelyt, edustus, 
mitättömäksi julkistamisen syyt, 
sopimusten tulkinta, sopimusten 
toteuttaminen, sopimuksista johtuvat 
oikeudet ja velvollisuudet ja erityisesti 
takuuoikeudet, oikeus sopimuksen 
purkamiseen, päättyminen, 
vanheneminen ja niin edelleen;

9. katsoo, että sopimusten 
standardiehdoissa ja -edellytyksissä pitäisi 
keskittyä ostamista ja mahdollisesti myös 
palveluja ja urakoita koskeviin 
sopimuksiin ja että tällaisten välineiden ei 
pidä evätä kuluttajilta kansainvälisen 
yksityisoikeuden tällä hetkellä antamaa 
suojaa (Rooma I- ja Rooma II -asetus);

Or. en

Tarkistus 69
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että eurooppalaisen 
sopimusoikeuden sääntelyalan pitäisi 
keskittyä perustamissopimuksen 
periaatteisiin niin, että 
kuluttajasopimuksissa keskityttäisiin 
ostamista ja mahdollisesti myös palveluja 
ja urakoita koskevaan sopimusoikeuteen; 
katsoo, että yleisten säännösten on 
katettava sopimusten määrittelyä koskevat 
säännöt, sopimusta edeltävät velvoitteet, 
sopimuksen tekemismenettelyt, edustus, 
mitättömäksi julkistamisen syyt, 
sopimusten tulkinta, sopimusten 
toteuttaminen, sopimuksista johtuvat 

9. katsoo, että eurooppalaisen 
sopimusoikeuden sääntelyalan pitäisi 
keskittyä perustamissopimuksen 
periaatteisiin niin, että 
kuluttajasopimuksissa keskityttäisiin 
ostamista ja mahdollisesti myös palveluja 
ja urakoita sekä vakuutuksia koskevaan 
sopimusoikeuteen; katsoo, että yleisten 
säännösten on katettava sopimusten 
määrittelyä koskevat säännöt, sopimusta 
edeltävät velvoitteet, sopimuksen 
tekemismenettelyt, edustus, mitättömäksi 
julkistamisen syyt, sopimusten tulkinta, 
sopimusten toteuttaminen, sopimuksista
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oikeudet ja velvollisuudet ja erityisesti 
takuuoikeudet, oikeus sopimuksen 
purkamiseen, päättyminen, vanheneminen 
ja niin edelleen;

johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ja 
erityisesti takuuoikeudet, oikeus 
sopimuksen purkamiseen, päättyminen, 
vanheneminen ja niin edelleen;

Or. de

Tarkistus 70
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että eurooppalaisen 
sopimusoikeuden sääntelyalan pitäisi 
keskittyä perustamissopimuksen 
periaatteisiin niin, että 
kuluttajasopimuksissa keskityttäisiin 
ostamista ja mahdollisesti myös palveluja 
ja urakoita koskevaan sopimusoikeuteen; 
katsoo, että yleisten säännösten on 
katettava sopimusten määrittelyä koskevat 
säännöt, sopimusta edeltävät velvoitteet, 
sopimuksen tekemismenettelyt, edustus, 
mitättömäksi julkistamisen syyt, 
sopimusten tulkinta, sopimusten 
toteuttaminen, sopimuksista johtuvat 
oikeudet ja velvollisuudet ja erityisesti 
takuuoikeudet, oikeus sopimuksen 
purkamiseen, päättyminen, 
vanheneminen ja niin edelleen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 71
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
9 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että eurooppalaisen 
sopimusoikeuden sääntelyalan pitäisi 
keskittyä perustamissopimuksen 
periaatteisiin niin, että 
kuluttajasopimuksissa keskityttäisiin
ostamista ja mahdollisesti myös palveluja 
ja urakoita koskevaan sopimusoikeuteen; 
katsoo, että yleisten säännösten on 
katettava sopimusten määrittelyä koskevat 
säännöt, sopimusta edeltävät velvoitteet, 
sopimuksen tekemismenettelyt, edustus, 
mitättömäksi julkistamisen syyt, 
sopimusten tulkinta, sopimusten 
toteuttaminen, sopimuksista johtuvat 
oikeudet ja velvollisuudet ja erityisesti 
takuuoikeudet, oikeus sopimuksen 
purkamiseen, päättyminen, 
vanheneminen ja niin edelleen;

9. katsoo, että unionin sopimusoikeudessa 
sääntelyn painopisteeksi olisi otettava 
sopimusten pohjana olevat periaatteet, 
että kuluttajasopimusten tapauksessa 
painopisteen pitäisi keskittyä ostamista ja 
mahdollisesti myös palveluja ja urakoita
koskeviin sopimuksiin ja että tällaisen 
välineen ei pitäisi evätä kuluttajilta 
kansainvälisen yksityisoikeuden 
määräysten tällä hetkellä antamaa suojaa 
(Rooma I- ja Rooma II -asetus);

Or. en

Tarkistus 72
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. katsoo, että eurooppalaisen 
sopimusoikeuden sääntelyalan pitäisi 
keskittyä perustamissopimuksen 
periaatteisiin niin, että 
kuluttajasopimuksissa keskityttäisiin
ostamista ja mahdollisesti myös palveluja 
ja urakoita koskevaan sopimusoikeuteen;
katsoo, että yleisten säännösten on 
katettava sopimusten määrittelyä koskevat 
säännöt, sopimusta edeltävät velvoitteet, 
sopimuksen tekemismenettelyt, edustus, 
mitättömäksi julkistamisen syyt, 
sopimusten tulkinta, sopimusten 
toteuttaminen, sopimuksista johtuvat 

9. katsoo, että mahdollisessa unionin 
sopimusoikeutta koskevassa aloitteessa 
sääntelyn painopisteeksi olisi otettava 
sopimusten pohjana olevat periaatteet, 
että kuluttajasopimusten tapauksessa 
painopisteen pitäisi keskittyä ostamista ja 
mahdollisesti myös palveluja ja urakoita
koskeviin sopimuksiin ja että tällaisen 
välineen ei pitäisi evätä kuluttajilta 
kansainvälisen yksityisoikeuden 
määräysten tällä hetkellä antamaa suojaa 
(Rooma I- ja Rooma II -asetus);
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oikeudet ja velvollisuudet ja erityisesti 
takuuoikeudet, oikeus sopimuksen 
purkamiseen, päättyminen, 
vanheneminen ja niin edelleen;

Or. en

Tarkistus 73
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. ottaa huomioon erilaisten sopimusten 
erityispiirteet sekä sopimusoikeuden 
tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset 
periaatteet; kehottaa komissiota 
korostamaan eri näkökohtia käsiteltäessä 
yritysten ja kuluttajien välisiä sopimuksia 
sekä yritysten välisiä sopimuksia; ottaa 
huomioon kuluttajansuojan korkean 
tason perusperiaatteen ja uskoo, että 
yritysten välisiin sopimuksiin liittyen on 
säilytettävä alojen nykyiset käytännöt sekä 
sopimusvapauden periaate;

Or. en

Tarkistus 74
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. on vakuuttunut siitä, että
lainsäädännön on oltava muodoltaan
tasapainoinen sekä yksinkertainen, selvä, 
avoin ja käyttäjäystävällinen eikä siinä 
saa esittää epämääräisiä oikeudellisia 
käsitteitä, jotta etenkin eurooppalaiset

10. on vakuuttunut siitä, että
standardiehtojen ja -edellytysten on oltava 
muodoltaan tasapainoisia sekä
yksinkertaisia, selviä, avoimia ja 
käyttäjäystävällisiä eikä niissä pitäisi
esittää epämääräisiä oikeudellisia 
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kuluttajat voivat ymmärtää sitä; katsoo, 
että on otettava huomioon jokaisen 
sopimuksen kummankin sopimuspuolen 
(tai useampien sopimuspuolten) 
mahdolliset edut;

käsitteitä, jotta kuluttajat voivat ymmärtää
niitä ja jotta kuluttajia suojaavat edelleen 
oman jäsenvaltion pakolliset 
kuluttajansuojasäännökset; korostaa 
kuitenkin, että jokaisen sopimuksen 
kaikkien sopimuspuolten edut on otettava 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 75
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. on vakuuttunut siitä, että
lainsäädännön on oltava muodoltaan 
tasapainoinen sekä yksinkertainen, selvä, 
avoin ja käyttäjäystävällinen eikä siinä 
saa esittää epämääräisiä oikeudellisia 
käsitteitä, jotta etenkin eurooppalaiset 
kuluttajat voivat ymmärtää sitä; katsoo, 
että on otettava huomioon jokaisen 
sopimuksen kummankin sopimuspuolen 
(tai useampien sopimuspuolten) 
mahdolliset edut;

10. on vakuuttunut siitä, että eurooppalaiset 
kuluttajat asettavat aina etusijalle 
yksinkertaiset, selvät, avoimet ja 
käyttäjäystävälliset ehdot;

Or. en

Tarkistus 76
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. on vakuuttunut siitä, että
lainsäädännön on oltava muodoltaan 
tasapainoinen sekä yksinkertainen, selvä, 
avoin ja käyttäjäystävällinen eikä siinä saa 

10. on vakuuttunut siitä, että
eurooppalaista sopimusoikeutta koskevan 
aloitteen on oltava muodoltaan 
tasapainoinen sekä yksinkertainen, selvä, 
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esittää epämääräisiä oikeudellisia 
käsitteitä, jotta etenkin eurooppalaiset 
kuluttajat voivat ymmärtää sitä; katsoo, 
että on otettava huomioon jokaisen 
sopimuksen kummankin sopimuspuolen
(tai useampien sopimuspuolten) 
mahdolliset edut;

avoin ja käyttäjäystävällinen eikä siinä saa 
esittää epämääräisiä oikeudellisia 
käsitteitä, jotta etenkin eurooppalaiset 
kuluttajat voivat ymmärtää sitä; katsoo, 
että on otettava huomioon jokaisen 
sopimuksen kummankin sopimuspuolen
(tai useampien sopimuspuolten) 
mahdolliset edut;

Or. en

Tarkistus 77
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. on vakuuttunut siitä, että
lainsäädännön on oltava muodoltaan 
tasapainoinen sekä yksinkertainen, selvä, 
avoin ja käyttäjäystävällinen eikä siinä saa 
esittää epämääräisiä oikeudellisia 
käsitteitä, jotta etenkin eurooppalaiset 
kuluttajat voivat ymmärtää sitä; katsoo, 
että on otettava huomioon jokaisen 
sopimuksen kummankin sopimuspuolen
(tai useampien sopimuspuolten) 
mahdolliset edut;

10. on vakuuttunut siitä, että jos tällainen 
valinnainen väline hyväksytään, sen on 
oltava muodoltaan tasapainoinen sekä 
yksinkertainen, selvä, avoin ja 
käyttäjäystävällinen eikä siinä saa esittää 
epämääräisiä oikeudellisia käsitteitä, jotta 
etenkin Euroopan kansalaiset voivat 
ymmärtää sitä; katsoo, että on otettava 
huomioon jokaisen sopimuksen 
kummankin sopimuspuolen (tai useampien 
sopimuspuolten) mahdolliset edut; katsoo 
joka tapauksessa, että komission on 
otettava asianmukaisella tavalla 
huomioon asiantuntijaryhmän saamat 
tulokset;

Or. en

Tarkistus 78
Louis Grech

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. on sitä mieltä, että kuluttajat eivät 
saa tarvittavaa tietoa sopimuksiin 
liittyvistä oikeuksistaan ja niiden 
toteutumisesta erityisesti rajat ylittävän 
kaupan yhteydessä; kehottaa komissiota 
vakiinnuttamaan helposti saatavissa 
olevan ja käyttäjäystävällisen 
tiedotusmekanismin, joka selittää selvästi 
sopimusoikeuden toiminnan 
jäsenvaltioissa ja etenkin sen, millaisia 
etuja se voi tuoda kansalaisille, 
kuluttajille ja pk-yrityksille;

Or. en

Tarkistus 79
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. toteaa, että kuluttajan on 
nimenomaisesti hyväksyttävä
eurooppalainen lainsäädännön 
soveltaminen, eikä sitä saa ottaa käyttöön 
ilman keskustelua esimerkiksi 
vakiomuotoisten sopimusten avulla;

11. toteaa, että kuluttajan on 
nimenomaisesti hyväksyttävä
standardiehdot ja -edellytykset ja että 
kuluttajille on tiedotettava siitä, että heillä 
säilyy heidän oman jäsenvaltionsa 
antaman kuluttajansuojan samanlainen 
taso;

Or. en

Tarkistus 80
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
11 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. toteaa, että kuluttajan on 
nimenomaisesti hyväksyttävä 
eurooppalainen lainsäädännön 
soveltaminen, eikä sitä saa ottaa käyttöön 
ilman keskustelua esimerkiksi 
vakiomuotoisten sopimusten avulla;

11. toteaa, että kuluttajilla on edelleen 
oltava heidän oman jäsenvaltionsa 
takaama samantasoinen kuluttajansuoja;

Or. en

Tarkistus 81
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. toteaa, että kuluttajan on 
nimenomaisesti hyväksyttävä 
eurooppalainen lainsäädännön 
soveltaminen, eikä sitä saa ottaa käyttöön 
ilman keskustelua esimerkiksi 
vakiomuotoisten sopimusten avulla;

11. toteaa, että se olisi lisätaakka 
kuluttajille, ja tietoon perustuva valinta 
edellyttäisi tietoja molemmista 
sopimusoikeuden järjestelmistä; katsoo, 
etteivät kuluttajat voisi tehdä järkevää 
valintaa ilman yksinkertaista selitystä ja 
kummankin vaihtoehdon hyvien ja 
huonojen puolten esittämistä;

Or. en

Tarkistus 82
Toine Manders

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. toteaa, että kuluttajan on 
nimenomaisesti hyväksyttävä 
eurooppalainen lainsäädännön 
soveltaminen, eikä sitä saa ottaa käyttöön 
ilman keskustelua esimerkiksi 

11. toteaa, että jos käyttöön otetaan 
valinnainen järjestelmä, kuluttajien on 
saatava selkeitä tietoja, jotta he 
ymmärtäisivät oikeutensa ja voisivat tehdä 
perusteltuja päätöksiä siitä, haluavatko he 



AM\859295FI.doc 43/46 PE460.655v02-00

FI

vakiomuotoisten sopimusten avulla; tehdä sopimuksen tältä vaihtoehtoiselta 
pohjalta; toteaa lisäksi, että kuluttajan on 
nimenomaisesti hyväksyttävä 
eurooppalainen lainsäädännön 
soveltaminen, eikä sitä saa ottaa käyttöön 
ilman keskustelua esimerkiksi 
vakiomuotoisten sopimusten avulla;

Or. nl

Tarkistus 83
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
12 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että yritysten ja kuluttajien 
välisiä sopimuksia koskevan 
eurooppalaisen sopimusoikeuden on 
taattava erittäin korkea kuluttajansuojan 
taso; katsoo, että jos jäsenvaltiot takaavat 
tätä paremman kuluttajansuojan, asiaan on 
nimenomaisesti viitattava lain liitteessä;

12. katsoo, että yritysten ja kuluttajien 
välisiä sopimuksia koskevien välineiden
on taattava erittäin korkea kuluttajansuojan 
taso; katsoo, että jos jäsenvaltiot takaavat 
tätä paremman kuluttajansuojan, asiaan on 
nimenomaisesti viitattava lain liitteessä;

Or. en

Tarkistus 84
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
12 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että yritysten ja kuluttajien 
välisiä sopimuksia koskevan 
eurooppalaisen sopimusoikeuden on 
taattava erittäin korkea kuluttajansuojan 
taso; katsoo, että jos jäsenvaltiot takaavat 
tätä paremman kuluttajansuojan, asiaan on 
nimenomaisesti viitattava lain liitteessä;

12. katsoo, että yritysten ja kuluttajien 
välisiä sopimuksia koskevan 
eurooppalaisen sopimusoikeuden aloitteen
on taattava erittäin korkea kuluttajansuojan 
taso; katsoo, että jos jäsenvaltiot takaavat 
tätä paremman kuluttajansuojan, sen 
soveltamismahdollisuutta ei saa evätä 
kuluttajilta;
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Or. en

Tarkistus 85
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
12 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että yritysten ja kuluttajien 
välisiä sopimuksia koskevan 
eurooppalaisen sopimusoikeuden on 
taattava erittäin korkea kuluttajansuojan 
taso; katsoo, että jos jäsenvaltiot takaavat 
tätä paremman kuluttajansuojan, asiaan on 
nimenomaisesti viitattava lain liitteessä;

12. katsoo, että yritysten ja kuluttajien 
välisiä sopimuksia koskevan 
eurooppalaisen sopimusoikeuden aloitteen
on taattava erittäin korkea kuluttajansuojan 
taso; katsoo, että jos jäsenvaltiot takaavat 
tätä paremman kuluttajansuojan, sen 
soveltamismahdollisuutta ei saa evätä 
kuluttajilta;

Or. en

Tarkistus 86
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
13 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. korostaa, että kunkin lopullisen 
välineen testaavat viime kädessä 
sisämarkkinat; pyytää komissiota 
pohtimaan parhaita tapoja arvioida 
mahdollisia perusteita sille, että yrittäjät ja 
kuluttajat soveltaisivat lainsäädäntöä
vapaaehtoisesti; korostaa, että on tärkeää 
antaa sääntöjä riittävien tietojen 
tarjoamisesta sen olemassaolosta ja 
vaikutuksesta kaikille mahdollisille 
sidosryhmille ja osapuolille (kansalliset 
tuomioistuimet mukaan lukien).

13. korostaa, että kunkin politiikan
testaavat viime kädessä sisämarkkinat;
pyytää komissiota pohtimaan parhaita 
tapoja arvioida mahdollisia perusteita sille, 
että yrittäjät ja kuluttajat soveltaisivat
välineitä sekä standardiehtoja ja 
-edellytyksiä vapaaehtoisesti; korostaa, että 
on tärkeää antaa sääntöjä riittävien tietojen 
tarjoamisesta sen olemassaolosta ja 
vaikutuksesta kaikille mahdollisille 
sidosryhmille ja osapuolille (kansalliset 
tuomioistuimet mukaan lukien).

Or. en
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Tarkistus 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
13 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. korostaa, että kunkin lopullisen 
välineen testaavat viime kädessä
sisämarkkinat; pyytää komissiota 
pohtimaan parhaita tapoja arvioida 
mahdollisia perusteita sille, että yrittäjät ja 
kuluttajat soveltaisivat lainsäädäntöä 
vapaaehtoisesti; korostaa, että on tärkeää 
antaa sääntöjä riittävien tietojen 
tarjoamisesta sen olemassaolosta ja 
vaikutuksesta kaikille mahdollisille 
sidosryhmille ja osapuolille (kansalliset 
tuomioistuimet mukaan lukien).

13. korostaa, että kunkin lopullisen 
välineen testi on viime kädessä
kuluttajansuojan takaaminen ja 
sisämarkkinoiden hyvä toiminta; pyytää 
komissiota pohtimaan parhaita tapoja 
arvioida mahdollisia perusteita sille, että 
yrittäjät ja kuluttajat soveltaisivat 
lainsäädäntöä vapaaehtoisesti; korostaa, 
että on tärkeää antaa sääntöjä riittävien 
tietojen tarjoamisesta sen olemassaolosta ja 
vaikutuksesta kaikille mahdollisille 
sidosryhmille ja osapuolille (kansalliset 
tuomioistuimet mukaan lukien).

Or. en

Tarkistus 88
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
13 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. korostaa, että kunkin lopullisen 
välineen testaavat viime kädessä 
sisämarkkinat; pyytää komissiota 
pohtimaan parhaita tapoja arvioida 
mahdollisia perusteita sille, että yrittäjät 
ja kuluttajat soveltaisivat lainsäädäntöä 
vapaaehtoisesti; korostaa, että on tärkeää 
antaa sääntöjä riittävien tietojen 
tarjoamisesta sen olemassaolosta ja 
vaikutuksesta kaikille mahdollisille 
sidosryhmille ja osapuolille (kansalliset 
tuomioistuimet mukaan lukien).

13. korostaa, että vaikka kunkin lopullisen 
välineen testaavat viime kädessä
sisämarkkinat, on selvitettävä etukäteen,
että aloite tuo lisäarvoa kuluttajille eikä 
tee rajat ylittävästi liiketoimista entistä 
monimutkaisempia sekä kuluttajien että 
yritysten kannalta; korostaa, että on 
tärkeää antaa sääntöjä riittävien tietojen 
tarjoamisesta sen olemassaolosta ja 
vaikutuksesta kaikille mahdollisille 
sidosryhmille ja osapuolille (kansalliset 
tuomioistuimet mukaan lukien).
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Or. en

Tarkistus 89
Louis Grech

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota suorittamaan 
eurooppalaista sopimusoikeutta koskevien 
erilaisten välineiden vaikutusten 
asianmukaisen arvioinnin, jotta voitaisiin 
selvittää ja tutkia yhteyttä kansallisen 
sopimuslainsäädännön, kotimaisten 
liiketoimien, kansainvälisten välineiden ja 
standardien ja muiden eurooppalaisten 
toimintavaihtoehtojen ja toimien välillä, 
joita ovat esimerkiksi kuluttajien 
oikeuksista annettu direktiivi ja 
palveludirektiivi; katsoo myös, että 
komission pitäisi tarkastella asemaa ja 
merkitystä, joka eurooppalaisen 
sopimusoikeuden tulevalla välineellä on 
kansainvälisessä kaupassa ja suhteissa 
kolmansiin maihin;

Or. en


