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Tarkistus 16
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista tiettyjen seikkojen yhtenäistämisestä 
tarjottaessa kuluttajan kanssa tehtävien 
myyntisopimusten yhteydessä sopimuksiin 
liittyviä palveluita ja digitaalista sisältöä

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus pitäisi muuttaa direktiiviksi, joka koskee tiettyjen seikkojen 
yhtenäistämisen vähimmäistasoa tarjottaessa kuluttajan kanssa tehtävien myyntisopimusten 
yhteydessä sopimuksiin liittyviä palveluita ja digitaalista sisältöä. Tämä direktiivi on 
sisällöltään jatkoa direktiiville 2011/83/EU. Oikeusvarmuuden vuoksi sääntelyä, joka jo 
sisältyy direktiiviin 2011/83/EU, ei pitäisi enää sisällyttää tähän direktiiviin.

Tarkistus 17
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) On edelleen olemassa huomattavia 
pullonkauloja, jotka vaikeuttavat 
rajatylittävää taloudellista toimintaa ja 
estävät sisämarkkinoiden täyden kasvu- ja 
työllisyyspotentiaalin hyödyntämisen. Tätä 
nykyä vain joka kymmenes yritys 
unionissa harjoittaa vientiä unionin 
sisällä. Näistäkin yrityksistä valtaosa vie 
tuotteitaan vain muutamaan 
jäsenvaltioon. Vaikka rajatylittävää 
kaupankäyntiä vaikeuttavat monenlaiset 
seikat kuten verosäännökset, hallinnolliset 

(1) On edelleen olemassa huomattavia 
pullonkauloja, jotka vaikeuttavat 
rajatylittävää taloudellista toimintaa ja 
estävät sisämarkkinoiden täyden kasvu- ja 
työllisyyspotentiaalin hyödyntämisen.
Kaikista rajatylittävää kaupankäyntiä
vaikeuttavista seikoista merkittävimmiksi 
on katsottu verosäännökset, hallinnolliset 
vaatimukset, toimitusvaikeudet sekä 
kieleen ja kulttuuriin liittyvät ongelmat.
Huolimatta äskettäin hyväksytystä 
kuluttajan oikeuksista 25 päivänä 
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vaatimukset, toimitusvaikeudet sekä 
kieleen ja kulttuuriin liittyvät ongelmat, 
elinkeinonharjoittajien mukaan 
ulkomaisen sopimusoikeuden sisällön 
selvittäminen on yksi suurimpia 
liiketoiminnan esteitä sekä yritysten ja 
kuluttajien välisissä että yritysten 
keskinäisissä suhteissa. Tästä aiheutuu 
haittaa myös kuluttajille rajoitetun 
tavaravalikoiman vuoksi. Näin erilaiset 
kansalliset sopimusoikeuden säännökset 
vaikeuttavat sellaisten perusvapauksien 
kuin tavaroiden ja palvelujen tarjoamista 
koskevan vapauden käyttämistä ja 
muodostavat esteen sisämarkkinoiden 
toiminnalle ja jatkuvalle kehittämiselle.
Niillä on myös kilpailua rajoittava 
vaikutus, erityisesti pienempien 
jäsenvaltioiden markkinoilla.

lokakuuta 2011 annetusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivistä 
2011/83/EU1, jolla yhtenäistetään 
tärkeimmät etäsopimuksiin liittyvät seikat, 
kansallisten säännösten välillä on 
edelleen eroja kuluttajasopimuksia 
koskevassa oikeudessa. Erot voivat estää 
sisämarkkinoiden toimintaa ja jatkuvaa 
kehittämistä.

______________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotus on jäsenneltävä seuraavasti:
Luku 1: Soveltamisala ja määritelmät
Luku 2: Sopimuksenmukaisuus ja kuluttajan oikeussuojakeinot
Luku 3: Kaupalliset takuut
Luku 4: Myyntisopimuksiin liittyvät palvelut
Luku 5: Yleiset säännöt

Tarkistus 18
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Sopimukset ovat välttämätön 
oikeudellinen väline kaikissa 
taloudellisissa liiketoimissa. Rajatylittävä 
kaupankäynti on hankalampaa ja 
kalliimpaa kuin kaupankäynti saman 

(2) Sopimukset ovat välttämätön 
oikeudellinen väline kaikissa 
taloudellisissa liiketoimissa. Siksi 
direktiiviä 2011/83/EU on täydennettävä 
ajantasaistamalla oikeudellista sääntelyä, 
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jäsenvaltion sisällä, koska 
elinkeinonharjoittajien on selvitettävä, 
mitä lakia sovelletaan, tai neuvoteltava 
sovellettavasta laista, tutkittava 
sovellettavan ulkomaisen lain sisältöä, 
mihin tarvitaan usein käännöksiä, 
hankittava oikeudellista neuvontaa 
voidakseen tutustua ulkomaisen lain 
vaatimuksiin ja mukauttaa sopimuksiaan 
eri kansallisiin lakeihin, joita 
rajatylittävässä kaupassa voidaan 
soveltaa. Sopimusoikeuteen liittyvät esteet 
ovat näin ollen merkittävä tekijä, joka
osaltaan vähentää monien vientiin 
suuntautuneiden elinkeinonharjoittajien 
valmiutta aloittaa rajatylittävä 
kaupankäynti tai laajentaa toimintaansa 
muihin jäsenvaltioihin. Tämä vähentää 
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritysten) halukkuutta 
laajentaa toimintaansa monille 
ulkomaisille markkinoille, koska tästä 
aiheutuvat kustannukset muodostaisivat 
merkittävän osan niiden liikevaihdosta.
Tämän seurauksena 
elinkeinonharjoittajat menettävät 
tilaisuuden kustannussäästöihin, jotka 
voisivat toteutua, jos tavaroita ja palveluja 
olisi mahdollista markkinoida yhden 
yhdenmukaisen sopimusoikeuden 
perusteella kaikissa rajatylittävissä 
liiketoimissa ja verkkoympäristössä 
toimittaessa vain yhdellä verkkosivulla.

joka koskee tiettyjen seikkojen 
yhtenäistämistä tarjottaessa kuluttajan 
kanssa tehtävien myyntisopimusten 
yhteydessä sopimuksiin liittyviä palveluita 
ja digitaalista sisältöä.
Ajantasaistamisessa on otettava 
huomioon digitaalisen talouden tarpeet 
sekä asiaa koskeva Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Or. de

Tarkistus 19
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sopimusoikeuteen liittyvät, todistetusti 
merkittävät liiketoimintakustannukset ja 
pakottavien kansallisten 

Poistetaan.
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kuluttajansuojasääntöjen eroavuuksista 
johtuvat oikeudelliset esteet vaikuttavat 
suoraan sisämarkkinoiden toimintaan 
yritysten ja kuluttajien välisten 
liiketoimien yhteydessä.
Sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (asetus (EY) N:o 593/2008) 6 
artiklassa säädetään, että aina kun 
elinkeinonharjoittaja suuntaa toimintaansa 
toisen jäsenvaltion kuluttajille ja kun tuon 
jäsenvaltion lainsäädäntö takaa 
korkeamman kuluttajansuojan tason eikä 
sen säännöksistä voida tuon lain nojalla 
poiketa sopimuksella, sovelletaan 
kuluttajien asuinjäsenvaltion lainsäädäntöä 
myös siinä tapauksessa, että osapuolet ovat 
valinneet sovellettavaksi jonkin muun lain.
Tämän vuoksi elinkeinonharjoittajien on 
selvitettävä etukäteen, tarjoaako 
kuluttajan asuinvaltion lainsäädäntö 
paremman kuluttajansuojan, ja 
varmistettava, että elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välillä tehtävä sopimus 
täyttää tuon lain vaatimukset.
Kuluttajalainsäädännön tähänastinen 
yhdenmukaistaminen unionin tasolla on 
johtanut jonkinasteiseen lähentymiseen 
tietyillä aloilla. Jäsenvaltioiden 
lainsäädännöt poikkeavat kuitenkin 
edelleen huomattavasti toisistaan, sillä 
tähän mennessä toteutettu 
yhdenmukaistaminen jättää jäsenvaltioille 
runsaasti valinnanvaraa sen suhteen, 
miten ne noudattavat unionin 
lainsäädännön vaatimuksia ja miten 
kuluttajansuojan taso määritellään.

Or. de

Tarkistus 20
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Sopimusoikeuteen liittyvät vaikeudet, 
jotka estävät elinkeinonharjoittajia 
hyödyntämästä sisämarkkinoiden täyttä 
potentiaalia, aiheuttavat ongelmia myös 
kuluttajille. Suppeampi rajatylittävä 
kauppa tarkoittaa, että vientiä ja siten 
myös kilpailua on vähemmän. Kuluttajat 
saattavat joutua epäedulliseen asemaan 
rajoitetun tuotevalikoiman ja 
korkeampien hintojen vuoksi paitsi siksi, 
että harvemmat ulkomaiset 
elinkeinonharjoittavat pystyvät 
tarjoamaan heille tuotteita ja palveluja 
suoraan, myös välillisesti siksi, että 
yritysten välinen rajatylittävä 
tukkukauppa on vähäistä. Vaikka ostosten 
tekeminen yli rajojen voisi tuoda 
merkittäviä taloudellisia etuja laajemman 
ja paremman tarjonnan muodossa, monet 
kuluttajat epäröivät tehdä ostoksia yli 
rajojen, koska he ovat epävarmoja 
oikeuksistaan. Eräät suurimmista 
kuluttajien huolenaiheista liittyvät juuri 
sopimusoikeuteen, esimerkiksi siihen, 
onko heillä riittävä suoja siinä 
tapauksessa, että heidän ostamansa 
tuotteet osoittautuvat viallisiksi. Tämän 
vuoksi huomattava osa kuluttajista tekee 
ostoksia mieluummin vain 
asuinvaltiossaan, vaikka tuotevalikoima 
olisikin kapeampi ja hinnat korkeampia.

(4) Ajantasaistamalla unionin 
kuluttajalainsäädännön säännöstöä, joka 
koskee lainmukaista liitännäispalveluiden 
ja digitaalisen sisällön tarjoamista, 
varmistetaan kuluttajansuojan korkea 
taso.

Or. de

Tarkistus 21
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Lisäksi ne kuluttajat, jotka haluaisivat 
hyödyntää eri jäsenvaltioiden hintaeroja 

Poistetaan.
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hankkimalla tuotteita toisen jäsenvaltion 
elinkeinonharjoittajalta, eivät useinkaan 
pysty tekemään sitä, koska 
elinkeinonharjoittaja ei suostu myymään 
heille. Vaikka sähköinen kaupankäynti on 
suuresti helpottanut tarjousten etsimistä 
ja hintojen ja muiden kauppaehtojen 
vertailua riippumatta siitä, minne 
elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut, 
elinkeinonharjoittajat hyvin usein 
kieltäytyvät ottamasta vastaan tilauksia 
ulkomaisilta kuluttajilta välttääkseen 
rajatylittäviä liiketoimia.

Or. de

Tarkistus 22
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Sopimusoikeutta koskevien 
kansallisten lainsäädäntöjen eroavuudet 
muodostavat näin esteen, joka heikentää 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
mahdollisuuksia hyödyntää 
sisämarkkinoihin liittyviä etuja. Nämä 
sopimusoikeuteen liittyvät esteet 
vähenisivät huomattavasti, jos sopimukset 
voitaisiin tehdä yhden yhtenäisen 
sopimusoikeuden sääntökokonaisuuden 
perusteella riippumatta siitä, minne 
osapuolet ovat sijoittautuneet. Tällaisen 
yhtenäisen sopimusoikeuden 
sääntökokonaisuuden tulisi kattaa 
sopimuksen koko elinkaari eli kaikki 
tärkeimmät sopimuksen tekemiseen 
liittyvät näkökohdat. Lisäksi sen tulisi 
sisältää kokonaan yhdenmukaistetut 
kuluttajansuojasäännöt.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 23
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kansallisten 
sopimusoikeuslainsäädäntöjen väliset 
eroavuudet ja niiden vaikutukset 
rajatylittävään kaupankäyntiin rajoittavat 
myös kilpailua. Kun rajatylittävä 
kaupankäynti on vähäistä, myös kilpailua 
on vähemmän, jolloin 
elinkeinonharjoittajilla on vähemmän 
kannustimia toimia innovatiivisemmin ja 
parantaa tuotteidensa laatua tai alentaa 
niiden hintoja. Erityisesti pienemmissä 
jäsenvaltioissa, joissa kotimaisia 
kilpailijoita on rajallinen määrä, 
ulkomaisten elinkeinonharjoittajien 
päätös olla tulematta niiden markkinoille 
siitä aiheutuvien kustannusten ja 
hankaluuksien vuoksi voi rajoittaa 
kilpailua näillä markkinoilla ja vaikuttaa 
merkittävästi saatavilla olevien tuotteiden 
valikoimaan ja hintatasoon. Lisäksi 
rajatylittävän kaupan esteet saattavat 
vaarantaa pk-yritysten ja suurempien 
yritysten välisen kilpailun. Pk-yritykset 
jäävät suuria yrityksiä todennäköisemmin 
pois ulkomaisilta markkinoilta, koska 
liiketoimintakustannukset veisivät 
huomattavan osan niiden liikevaihdosta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 24
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Näiden sopimusoikeuteen liittyvien 
esteiden voittamiseksi osapuolten pitäisi 

Poistetaan.
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voida sopia, että niiden sopimukseen 
sovelletaan yhtä yhtenäistä 
sopimusoikeuden sääntökokonaisuutta, 
jolla on sama merkitys ja tulkinta kaikissa 
jäsenvaltioissa, eli yhteistä kauppalakia.
Yhteisen eurooppalaisen kauppalain olisi 
tarjottava uusi vaihtoehto, joka lisäisi 
osapuolten valinnanmahdollisuuksia, ja 
sen pitäisi olla käytettävissä aina kun 
osapuolet yhdessä katsovat, että sen 
avulla voitaisiin helpottaa rajatylittävää 
kaupankäyntiä ja vähentää ylimääräisiä 
liiketoiminta- ja vaihtoehtoiskustannuksia 
sekä muita sopimusoikeudesta johtuvia 
rajatylittävän kaupankäynnin esteitä. Sen 
pitäisi olla sopimussuhteiden perustana 
ainoastaan silloin kun osapuolet yhdessä 
päättävät soveltaa sitä.

Or. de

Tarkistus 25
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
yhteinen eurooppalainen kauppalaki.
Sillä yhdenmukaistetaan sopimusoikeutta 
koskevat jäsenvaltioiden säännöt. Tätä 
varten ei kuitenkaan tarvitse muuttaa 
aiempaa kansallista sopimusoikeutta, 
vaan kunkin jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä otetaan käyttöön toinen 
sopimusoikeuden järjestelmä sen 
soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia 
varten. Tämän toisen järjestelmän olisi 
oltava identtinen kaikkialla unionissa, ja 
sitä olisi käytettävä rinnan voimassa 
olevien kansallisten sopimusoikeuden 
sääntöjen kanssa. Yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia olisi sovellettava rajatylittäviin 
sopimuksiin vapaaehtoiselta pohjalta, 
osapuolten erillisen sopimuksen 

(9) Tämä direktiivi sisältää 
vähimmäissäännöt, jotka muodostavat 
oikeudellisen kehyksen tietyille 
kuluttajatuotteiden ja digitaalisen sisällön 
myyntiin liittyville näkökohdille, 
oikeudellisille toimille sekä 
liitännäispalveluita koskeville 
sopimuksille. Samalla tällä direktiivillä 
yhtenäistetään jäsenvaltioiden 
sopimusoikeutta ilman, että niitä estetään 
ylläpitämästä tai ottamasta käyttöön 
tiukempia kansallisia säännöksiä tällä 
direktiivillä yhdenmukaistetuilla aloilla, 
mikä takaa kuluttajansuojan korkean 
tason.



AM\928470FI.doc 11/167 PE506.126v01-00

FI

perusteella.

Or. de

Tarkistus 26
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Sopimus yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käytöstä olisi voitava tehdä 
kunkin sellaisen kansallisen lain 
soveltamisalan puitteissa, jota sovelletaan 
asetuksen (EY) N:o 593/2008 tai ennen 
sopimuksentekoa sovellettavan 
tiedonantovelvollisuuden osalta 
sopimukseen perustumattomiin 
velvoitteisiin sovellettavasta laista 11 
päivänä heinäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 864/2007 , jäljempänä 
’asetus (EY) N:o 864/2007’, tai jonkin 
muun lainvalintasäännön perusteella.
Sen vuoksi tämä asetus ei vaikuta 
mihinkään voimassa oleviin 
lainvalintasääntöihin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 27
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
pitäisi käsittää kokonaan yhdenmukaistettu 
kuluttajansuojaa koskevien pakottavien 
sääntöjen kokonaisuus. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan 3 kohdan mukaisesti näiden 

(11) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
pitäisi käsittää kokonaan yhdenmukaistettu 
kuluttajansuojaa koskevien pakottavien 
sääntöjen kokonaisuus. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan 3 kohdan mukaisesti näiden 



PE506.126v01-00 12/167 AM\928470FI.doc

FI

sääntöjen olisi taattava kuluttajansuojan 
korkea taso, niin että voidaan lujittaa 
kuluttajien luottamusta yhteiseen 
eurooppalaiseen kauppalakiin ja siten 
kannustaa heitä tekemään rajatylittäviä 
sopimuksia sen perusteella. Näiden 
sääntöjen olisi säilytettävä tai parannettava 
sen suojan tasoa, joka kuluttajilla on 
unionin kuluttajalainsäädännön perusteella.

sääntöjen olisi taattava erityisesti
kuluttajansuojan korkea taso, niin että 
voidaan lujittaa kuluttajien luottamusta 
yhteiseen eurooppalaiseen kauppalakiin ja 
siten kannustaa heitä tekemään 
rajatylittäviä sopimuksia sen perusteella.
Näiden sääntöjen olisi säilytettävä tai 
parannettava sen suojan tasoa, joka 
kuluttajilla on unionin 
kuluttajalainsäädännön perusteella.

Or. de

Tarkistus 28
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
pitäisi käsittää kokonaan 
yhdenmukaistettu kuluttajansuojaa 
koskevien pakottavien sääntöjen 
kokonaisuus. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 
artiklan 3 kohdan mukaisesti näiden 
sääntöjen olisi taattava kuluttajansuojan 
korkea taso, niin että voidaan lujittaa 
kuluttajien luottamusta yhteiseen 
eurooppalaiseen kauppalakiin ja siten 
kannustaa heitä tekemään rajatylittäviä 
sopimuksia sen perusteella. Näiden 
sääntöjen olisi säilytettävä tai parannettava
sen suojan tasoa, joka kuluttajilla on 
unionin kuluttajalainsäädännön perusteella.

(11) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti näiden sääntöjen olisi taattava 
kuluttajansuojan korkea taso, niin että 
voidaan lujittaa kuluttajien luottamusta ja 
siten kannustaa heitä tekemään 
rajatylittäviä sopimuksia. Näiden sääntöjen 
olisi säilytettävä tai parannettava nykyisen
suojan tasoa, joka kuluttajilla on unionin 
kuluttajalainsäädännön perusteella.

Or. de

Tarkistus 29
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Koska yhteinen eurooppalainen 
kauppalaki käsittää kokonaan 
yhdenmukaistetut kuluttajansuojaa 
koskevat pakottavat säännöt, 
jäsenvaltioiden lakien välillä ei ole tällä 
alalla eroavuuksia, jos osapuolet ovat 
päättäneet käyttää yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia. Tämän seurauksena 
asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 2 
kohdalla, jonka olemassaolo perustuu 
jäsenvaltioiden 
kuluttajansuojalainsäädäntöjen tason 
vaihteluun, ei ole mitään käytännön 
merkitystä yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain soveltamisalaan kuuluvien 
seikkojen kannalta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 30
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
olisi voitava käyttää rajatylittävissä 
sopimuksissa, koska juuri niiden 
yhteydessä eroavuudet kansallisten 
lainsäädäntöjen välillä aiheuttavat 
monimutkaisia tilanteita ja ylimääräisiä 
kustannuksia, mikä vähentää osapuolten 
halukkuutta solmia sopimussuhteita.
Yritysten välisten sopimusten 
rajatylittävää luonnetta olisi arvioitava 
osapuolten vakinaisen asuinpaikan 
perusteella. Yrityksen ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa rajojen ylittymistä 
koskevan vaatimuksen olisi 
elinkeinonharjoittajan oikeusvarmuuden 
parantamiseksi täytyttävä siten, että joko 
kuluttajan ilmoittama osoite tai 

Poistetaan.
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tavaroiden toimitusosoite tai kuluttajan 
ilmoittama laskutusosoite sijaitsee 
jäsenvaltiossa, jossa 
elinkeinonharjoittajan vakinainen 
asuinpaikka ei ole.

Or. de

Tarkistus 31
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käyttöä ei pitäisi rajoittaa ainoastaan 
sellaisiin rajatylittäviin tilanteisiin, joissa 
on osallisena vain jäsenvaltioita, vaan sen 
avulla olisi voitava helpottaa myös 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välistä kaupankäyntiä. Silloin kun 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
soveltamista koskevassa sopimuksessa on 
mukana kolmansien maiden kuluttajia, 
joille sopimus merkitsee ulkomaisen lain 
valintaa, sopimukseen olisi sovellettava 
sovellettavia lainvalintasääntöjä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 32
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhden yhtenäisen sopimuksen 
käytöstä kaikissa liiketoimissa voi olla 
hyötyä myös sellaisille 
elinkeinonharjoittajille, jotka harjoittavat 
liiketoimintaa sekä kotimaassa että yli 
rajojen. Siksi jäsenvaltioiden olisi voitava 

Poistetaan.
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antaa osapuolille mahdollisuus soveltaa 
yhteistä eurooppalaista kauppalakia myös 
silloin kun toiminta tapahtuu kokonaan 
saman jäsenvaltion sisällä.

Or. de

Tarkistus 33
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
olisi voitava soveltaa erityisesti irtaimen 
tavaran kauppaan, näiden tavaroiden 
valmistus ja tuotanto mukaan lukien, 
koska tämä on taloudellisesti kaikkein 
merkittävin sopimustyyppi, jolla on 
erityistä kasvupotentiaalia rajatylittävässä 
kaupankäynnissä, varsinkin 
verkkokaupan alalla.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 34
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta voidaan ottaa huomioon 
digitaalisen talouden kasvava merkitys,
yhteisen eurooppalaisen kauppalain
soveltamisalan tulisi kattaa myös 
digitaalisen sisällön toimittamista koskevat 
sopimukset. Digitaalisen sisällön 
siirtäminen tallentamista, käsittelyä ja 
tutustumista sekä toistuvaa käyttöä varten, 
esimerkiksi musiikin lataaminen verkosta, 
on lisääntynyt nopeasti. Tällainen toiminta 
sisältää valtavan kasvupotentiaalin, mutta 

(17) Jotta voidaan ottaa huomioon 
digitaalisen talouden kasvava merkitys,
direktiivin soveltamisalan tulisi kattaa 
myös digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevat sopimukset. Digitaalisen sisällön 
siirtäminen tallentamista, käsittelyä ja 
tutustumista sekä toistuvaa käyttöä varten, 
esimerkiksi musiikin lataaminen verkosta, 
on lisääntynyt nopeasti. Tällainen toiminta 
sisältää valtavan kasvupotentiaalin, mutta 
se on vielä oikeudellisesti varsin kirjavaa ja 



PE506.126v01-00 16/167 AM\928470FI.doc

FI

se on vielä oikeudellisesti varsin kirjavaa ja 
epävarmalla pohjalla. Yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain tulisi sen 
vuoksi kattaa digitaalisen sisällön 
toimittaminen riippumatta siitä, tapahtuuko 
toimitus aineellisella välineellä vai ei.

epävarmalla pohjalla. Tämän direktiivin
tulisi sen vuoksi kattaa digitaalisen sisällön 
toimittaminen riippumatta siitä, tapahtuuko 
toimitus aineellisella välineellä vai ei.

Or. de

Tarkistus 35
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Digitaalista sisältöä toimitetaan usein 
siten, että vastikkeeksi ei vaadita 
kauppahinnan maksamista, vaan toimitus 
tapahtuu erikseen maksettavien tavaroiden 
tai palvelujen yhteydessä niin, että siihen 
liittyy muita kuin rahallisia näkökohtia, 
kuten henkilötietojen luovuttaminen tai 
sisällön toimittaminen maksutta osana 
markkinointistrategiaa, joka perustuu 
ajatukseen, että kuluttaja ostaa 
myöhemmin muita tai kehittyneempiä 
digitaalisia sisältötuotteita. Kun otetaan 
huomioon tämä erityinen markkinarakenne 
ja se, että toimitetun digitaalisen sisällön 
virheellisyys saattaa vahingoittaa 
kuluttajan taloudellisia etuja riippumatta 
siitä, millaisin edellytyksin se on 
toimitettu, yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käytettävyyden ei pitäisi 
riippua siitä, maksetaanko kyseisestä 
digitaalisesta sisällöstä kauppahinta.

(18) Digitaalista sisältöä toimitetaan usein 
siten, että vastikkeeksi ei vaadita 
kauppahinnan maksamista, vaan toimitus 
tapahtuu erikseen maksettavien tavaroiden 
tai palvelujen yhteydessä niin, että siihen 
liittyy muita kuin rahallisia näkökohtia, 
kuten henkilötietojen luovuttaminen tai 
sisällön toimittaminen maksutta osana 
markkinointistrategiaa, joka perustuu 
ajatukseen, että kuluttaja ostaa 
myöhemmin muita tai kehittyneempiä 
digitaalisia sisältötuotteita. Kun otetaan 
huomioon tämä erityinen markkinarakenne 
ja se, että toimitetun digitaalisen sisällön 
virheellisyys saattaa vahingoittaa 
kuluttajan taloudellisia etuja riippumatta 
siitä, millaisin edellytyksin se on 
toimitettu, tämän direktiivin kuluttajalle 
antaman suojan ei pitäisi riippua siitä, 
maksetaanko kyseisestä digitaalisesta 
sisällöstä kauppahinta.

Or. de

Tarkistus 36
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 a) Direktiivissä 2011/83/EU säädetään 
vaaravastuun siirtymisestä tavaroiden 
yhteydessä, mutta asiaa koskevia 
säännöksiä on edelleen tarpeen täydentää 
myös digitaalista sisältöä koskevilla 
vastaavilla säännöksillä tällaisten 
tuotteiden ominaispiirteiden 
huomioonottamiseksi.

Or. de

Tarkistus 37
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta yhteisestä eurooppalaisesta 
kauppalaista saataisiin mahdollisimman 
suuri lisäarvo, sen aineellisen 
soveltamisalan tulisi kattaa myös eräitä 
sellaisia myyjän tarjoamia palveluja, jotka 
liittyvät suoraan ja tiiviisti tiettyihin 
tavaroihin tai digitaaliseen sisältöön, joita 
toimitetaan yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain perusteella ja jotka 
käytännössä usein yhdistetään samaan 
myyntisopimukseen tai sen kanssa samaan 
aikaan tehtävään sopimukseen; tämä 
koskee erityisesti tavaroiden tai 
digitaalisen sisällön korjausta, huoltoa ja 
asennusta.

(19) Jotta oikeudellisia toimia koskevien 
nykyisten säännösten ajantasaistamisesta
saataisiin mahdollisimman suuri lisäarvo,
tämän direktiivin aineellisen 
soveltamisalan tulisi kattaa myös tiettyjä
palveluja, jotka liittyvät suoraan ja tiiviisti 
tiettyihin tavaroihin tai digitaaliseen 
sisältöön ja jotka käytännössä usein 
yhdistetään samaan myyntisopimukseen tai 
sen kanssa samaan aikaan tehtävään 
sopimukseen.

Or. de

Tarkistus 38
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain ei 
pitäisi kattaa liitännäissopimuksia, joilla 
ostaja hankkii tavaroita kolmansilta tai 
joiden perusteella hänelle toimitetaan 
palveluja kolmansien toimesta. Tämä ei 
olisi asianmukaista siksi, että kolmas ei ole 
osapuolena sopimuspuolten välillä 
tehdyssä yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käyttämistä koskevassa 
sopimuksessa. Tällaiseen kolmannen 
kanssa tehtyyn liitännäissopimukseen olisi 
sovellettava sitä kansallista lakia, jota on 
sovellettava asetusten (EY) N:o 593/2008 
ja (EY) N:o 864/2007 tai jonkin muun 
lainvalintasäännön perusteella.

(20) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain ei 
pitäisi kattaa liitännäissopimuksia, joilla 
ostaja hankkii tavaroita kolmansilta tai 
joiden perusteella hänelle toimitetaan 
palveluja kolmansien toimesta. Tämä ei 
olisi asianmukaista siksi, että kolmas ei ole 
osapuolena sopimuspuolten välillä 
tehdyssä yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käyttämistä koskevassa 
sopimuksessa. Tällaiseen kolmannen 
kanssa tehtyyn liitännäissopimukseen olisi 
sovellettava sitä kansallista lakia, jota on 
sovellettava asetusten (EY) N:o 593/2008
ja (EY) N:o 864/2007 tai jonkin muun 
lainvalintasäännön perusteella. Jos 
kuluttaja kuitenkin käyttää oikeutta 
peruuttaa sopimus, johon sovelletaan 
yhteistä eurooppalaista kauppalakia, 
myös 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
liitännäissopimukset peruutetaan 
riippumatta siitä, sovelletaanko 
liitännäissopimuksiin yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia vai ei.

Or. de

Perustelu

Näin selvennetään suhdetta yhteisen eurooppalaisen kauppalain ja yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen liitännäissopimusten välillä, jotta ei synny 
kuvaa, että johdanto-osan 20 kappale ja 46 artikla ovat keskenään ristiriidassa, koska 
johdanto-osan 20 kappale olisi ilmeisesti edelleen sulkenut pois yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain soveltamisen kolmansiin osapuoliin. Kuitenkin 46 artiklassa säädetään myös 
peruuttamisen vaikutuksista kolmansien osapuolten kanssa tehtyihin sopimuksiin (myös 
liitännäissopimuksiin).

Tarkistus 39
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
ei pitäisi kattaa liitännäissopimuksia,
joilla ostaja hankkii tavaroita kolmansilta 
tai joiden perusteella hänelle toimitetaan 
palveluja kolmansien toimesta. Tämä ei 
olisi asianmukaista siksi, että kolmas ei 
ole osapuolena sopimuspuolten välillä 
tehdyssä yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käyttämistä koskevassa 
sopimuksessa. Tällaiseen kolmannen 
kanssa tehtyyn liitännäissopimukseen 
olisi sovellettava sitä kansallista lakia, 
jota on sovellettava asetusten (EY) N:o 
593/2008 ja (EY) N:o 864/2007 tai jonkin 
muun lainvalintasäännön perusteella.

(20) Jos tavara, liitännäispalvelu tai 
digitaalinen sisältö ovat 
sopimuksenvastaisia, kuluttajan pitäisi 
voida valita tämän direktiivin kuluttajalle 
takaamien erilaisten oikaisutoimien 
välillä. Kuluttajalla pitäisi olla oikeus 
vaatia myyjää korjaamaan 
sopimuksenvastaisuus niin, että myyjä 
tarjoaa tiettyjä palveluita, joihin kuuluvat 
korjaaminen tai korvaava toimitus, 
ostohinnan laskeminen, kuluttajan 
pidättäytyminen omasta suorituksestaan, 
sopimuksen peruminen tai 
vahingonkorvaus. Joitakin näistä 
oikaisutoimista voidaan tarvittaessa 
soveltaa samanaikaisesti.

Or. de

Tarkistus 40
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta sisämarkkinoihin ja kilpailuun 
liittyvät vallitsevat ongelmat voitaisiin 
ottaa huomioon kohdennetusti ja 
oikeasuhteisesti, yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain henkilöllisen soveltamisalan 
tulisi keskittyä osapuoliin, jotka nykyään 
epäröivät käydä kauppaa yli rajojen siksi, 
että kansallisten kauppalainsäädäntöjen 
eroavuudet vaikuttavat rajatylittävään 
kaupankäyntiin erittäin kielteisesti. Sen 
vuoksi soveltamisalan tulisi kattaa kaikki 
yritysten ja kuluttajien väliset liiketoimet 
ja sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset 
sopimukset, joiden osapuolista vähintään 
yksi on pk-yritys, mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 

Poistetaan.
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annetussa komission suosituksessa 
2003/361 esitettyjen kriteerien perusteella.
Tämän ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta saattaa 
voimaan lainsäädäntöä, jolla yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain 
soveltamisalaa laajennetaan kattamaan 
myös sellaisten elinkeinonharjoittajien 
väliset sopimukset, joista kumpikaan ei 
ole pk-yritys. Elinkeinonharjoittajilla on 
joka tapauksessa yritysten välisten 
sopimusten osalta täysi sopimusvapaus, ja 
niitä kannustetaan sopimusehtojensa 
laatimista varten hakemaan innoitusta 
yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista.

Or. de

Tarkistus 41
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Osapuolten välillä tehtävä sopimus 
on välttämätön edellytys yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain soveltamiselle.
Tähän sopimukseen olisi sovellettava 
yrityksen ja kuluttajan välisissä 
liiketoimissa tiukkoja vaatimuksia. Koska 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
soveltamista ehdottaa käytännössä 
useimmiten elinkeinonharjoittaja, 
kuluttajien on oltava täysin tietoisia siitä, 
että he suostuvat käyttämään sääntöjä, 
jotka poikkeavat heidän voimassa olevasta 
kansallisesta lainsäädännöstään. Sen 
vuoksi kuluttajan suostumus yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käyttöön olisi 
voitava hyväksyä ainoastaan 
nimenomaisen lausuman perusteella, joka 
annetaan erillään siitä lausumasta, joka 
ilmaisee suostumuksen sopimuksen 
tekemiseen. Siksi yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia ei pitäisi voida tarjota 

Poistetaan.
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käytettäväksi sopimukseen 
sisällytettävänä ehtona, ei varsinkaan 
osana elinkeinonharjoittajan vakioehtoja 
ja -edellytyksiä. Elinkeinonharjoittajan 
olisi annettava kuluttajalle vahvistus 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käyttöä koskevasta sopimuksesta pysyvällä 
välineellä.

Or. de

Tarkistus 42
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Sen lisäksi, että kuluttajan olisi 
voitava tehdä tietoinen valinta yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käyttämisestä, 
tämän valinnan olisi perustuttava tietoon.
Tätä varten elinkeinonharjoittajan ei 
pitäisi vain ilmoittaa kuluttajalle, että on 
tarkoitus käyttää yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia, vaan kuluttajalle olisi 
annettava tietoa tämän lain luonteesta ja 
sen tärkeimmistä ominaisuuksista. Jotta 
voitaisiin helpottaa tätä 
elinkeinonharjoittajien tehtävää ja välttää 
tarpeeton hallinnollinen rasitus sekä 
varmistaa kuluttajille annettavien tietojen 
yhdenmukaisuus ja laatu, 
elinkeinonharjoittajien olisi toimitettava 
kuluttajille tässä asetuksessa esitetty 
vakiomuotoinen ilmoitus, joka on 
saatavilla kaikilla unionin virallisilla 
kielillä. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa 
kuluttajalle esimerkiksi siksi, että sopimus 
tehdään puhelimitse, tai jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut 
ilmoitusta kuluttajalle, sopimus yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käytöstä ei 
saisi sitoa kuluttajaa ennen kuin hän on 
saanut ilmoituksen yhdessä sopimuksen 
vahvistuksen kanssa ja ilmaissut tämän 

Poistetaan.
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jälkeen suostumuksensa.

Or. de

Tarkistus 43
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta voitaisiin välttää se, että 
sovellettavaksi valitaan vain joitakin 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain osia, 
mikä voisi vaarantaa osapuolten 
oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainon 
ja heikentää kuluttajansuojan tasoa, 
valinnan tulisi kattaa yhteinen 
eurooppalainen kauppalaki 
kokonaisuudessaan eikä vain osia siitä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 44
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jos kyseiseen sopimukseen muutoin 
sovellettaisiin kansainvälistä tavaran 
kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimusta, olisi katsottava, että 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
valinta merkitsee sitä, että sopimuspuolet 
ovat sopineet tuon yleissopimuksen 
poissulkemisesta.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 45
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
sääntöjen tulisi kattaa ne 
sopimusoikeuden piiriin kuuluvat seikat, 
jotka ovat käytännön kannalta 
merkityksellisiä sääntöjen aineelliseen ja 
henkilölliseen soveltamisalaan kuuluvien 
sopimusten ja erityisesti verkossa tehtyjen 
sopimusten elinkaaren aikana.
Osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien 
ja sopimuksen laiminlyöntiin liittyvien 
oikeussuojakeinojen lisäksi yhteisessä 
eurooppalaisessa kauppalaissa olisikin 
säädettävä ennen sopimuksentekoa 
sovellettavasta tiedonantovelvollisuudesta, 
sopimuksen tekemisestä 
(muotovaatimukset mukaan lukien), 
peruuttamisoikeudesta ja sen 
seurauksista, sopimuksesta 
vapautumisesta erehdyksen, vilpin, 
uhkauksien tai hyväksikäytön perusteella 
ja tällaisen vapautumisen seurauksista, 
sopimuksen tulkinnasta, sisällöstä ja 
oikeusvaikutuksista, sopimusehtojen 
kohtuullisuusarvioinnista ja ehtojen 
kohtuuttomuuden seurauksista, 
sopimuksesta vapautumisen tai 
sopimuksen irtisanomisen vuoksi 
suoritettavista palautuksista sekä 
vanhentumisesta ja oikeuksien 
lakkaamisesta. Siinä olisi myös säädettävä 
seuraamuksista, joita voidaan määrätä, 
jos sen soveltamisesta johtuvia 
velvollisuuksia rikotaan.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 46
Evelyne Gebhardt
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kaikkia niitä sopimukseen perustuvia 
tai sopimuksenulkoisia seikkoja, joita ei 
säännellä yhteisellä eurooppalaisella 
kauppalailla, säännellään yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain ulkopuolisella
voimassa olevalla kansallisella 
lainsäädännöllä, jota sovelletaan asetusten 
(EY) N:o 593/2008 ja (EY) N:o 864/2007 
tai jonkin muun lainvalintasäännön 
perusteella. Tällaisia seikkoja ovat muun 
muassa oikeushenkilöllisyys, 
oikeuskelpoisuuden puuttumisesta, 
lainvastaisuudesta tai moraalittomuudesta 
johtuva sopimuksen pätemättömyys, 
sopimuksessa käytettävän kielen 
määrittäminen, syrjintäkieltoon liittyvät 
näkökohdat, edustus, tilanne jossa 
velallisia ja velkojia on useita, osapuolten 
vaihtuminen mukaan lukien oikeuksien 
siirto, kuittaus ja sulautuminen, 
varallisuusoikeus mukaan lukien 
omistusoikeuden siirto, 
immateriaalioikeus ja 
vahingonkorvausoikeus. Yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain ulkopuolelle 
jää myös kysymys siitä, voidaanko 
sopimukseen perustuvia ja 
sopimuksenulkoisia rinnakkaisia 
vahingonkorvauskanteita ajaa yhdessä.

(27) Kaikkia niitä sopimukseen perustuvia 
tai sopimuksenulkoisia seikkoja, joita ei 
säännellä tällä direktiivillä, säännellään 
voimassa olevalla kansallisella 
lainsäädännöllä.

Or. de

Tarkistus 47
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Yhteisellä eurooppalaisella 
kauppalailla ei pitäisi säännellä mitään 

Poistetaan.
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sopimusoikeuden ulkopuolisia seikkoja.
Tämä asetus ei saisi rajoittaa unionin tai 
kansallisen lain soveltamista tällaisiin 
seikkoihin. Esimerkiksi terveyden ja 
turvallisuuden suojeluun tai 
ympäristönsuojeluun liittyvän 
tiedonantovelvollisuuden olisi jäätävä 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä asetus 
ei saisi rajoittaa myöskään palveluista 
sisämarkkinoilla 12 päivänä joulukuuta 
2006 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/123/EY 
säädettyjä tiedonantovaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 48
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sen jälkeen kun yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käytöstä on 
sovittu pätevästi, sen soveltamisalaan 
kuuluviin asioihin olisi sovellettava 
yksinomaan yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia. Yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain sääntöjä olisi tulkittava 
itsenäisesti, unionin lainsäädännön 
tulkintaa koskevien vakiintuneiden 
periaatteiden mukaisesti. Yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain 
soveltamisalaan kuuluvat kysymykset, 
joista siinä ei säädetä nimenomaisesti, 
olisi ratkaistava yksinomaan sen sääntöjä 
tulkitsemalla mihinkään muuhun lakiin 
turvautumatta. Yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain sääntöjä olisi tulkittava sen 
taustalla olevien periaatteiden ja 
tavoitteiden ja kaikkien sen säännösten 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 49
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Sopimusvapauden tulisi olla yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain taustalla oleva 
ohjaava periaate. Osapuolten 
tahdonautonomiaa pitäisi rajoittaa vain 
silloin ja siinä määrin kuin se on 
välttämätöntä erityisesti 
kuluttajansuojaan liittyvistä syistä. Silloin 
kun tällaisia rajoituksia on tarpeen ottaa 
käyttöön, olisi selkeästi osoitettava 
kyseisten sääntöjen pakottava luonne.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 50
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Osapuolten olisi noudatettava 
yhteistyössään ohjenuorana kunniallisen 
ja vilpittömän menettelyn periaatetta.
Koska eräät säännöt ilmentävät 
kunniallisen ja vilpittömän menettelyn 
yleisperiaatetta erityisellä tavalla, niitä 
olisi sovellettava siihen nähden 
ensisijaisesti. Sen vuoksi erityissäännöissä 
vahvistettuja osapuolten erityisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia ei pitäisi 
muuttaa yleisperiaatteen perusteella.
Kunniallisen ja vilpittömän menettelyn 
periaatteesta johtuvat konkreettiset 
vaatimukset olisi määritettävä muun 
muassa kummankin osapuolen 
asiantuntemuksen tason mukaan, minkä 
vuoksi niiden pitäisi olla yrityksen ja 

Poistetaan.
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kuluttajien välisissä liiketoimissa erilaiset 
kuin yritysten keskinäisissä liiketoimissa.
Elinkeinonharjoittajien välisissä 
liiketoimissa pitäisi tässä yhteydessä ottaa 
huomioon kyseisessä tilanteessa 
noudatettava hyvä liiketapa.

Or. de

Tarkistus 51
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
tavoitteena olisi yleensä oltava pätevän 
sopimuksen pitäminen voimassa aina kun 
se on mahdollista ja asianmukaista 
osapuolten oikeutetut edut huomioon 
ottaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 52
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Yhteisessä eurooppalaisessa 
kauppalaissa olisi esitettävä tasapuolisia 
ratkaisuja, joissa otetaan huomioon 
osapuolten oikeutetut edut, kun nimetään 
ja käytetään sopimusvelvoitteiden 
laiminlyönnin korjaamiseksi tarjolla 
olevia oikeussuojakeinoja. Yrityksen ja 
kuluttajan välisissä sopimuksissa 
oikeussuojakeinojen järjestelmän olisi 
osoitettava, että tavaroiden, digitaalisen 
sisällön tai palvelujen 
sopimuksenvastaisuus kuuluu 

Poistetaan.
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elinkeinonharjoittajan vastuualueeseen.

Or. de

Tarkistus 53
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta voitaisiin parantaa 
oikeusvarmuutta saattamalla yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain tai jonkin 
muun tämän asetuksen säännöksen
tulkintaa koskeva Euroopan unionin 
tuomioistuimen ja kansallisten 
tuomioistuinten oikeuskäytäntö yleisön 
saataville, komission olisi perustettava 
tietokanta, johon koottaisiin tätä koskevat 
lainvoimaiset tuomioistuinten päätökset.
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 
varmistettava, että tällaiset kansalliset 
tuomiot annetaan viipymättä tiedoksi 
komissiolle.

(34) Jotta voitaisiin parantaa 
oikeusvarmuutta saattamalla tämän
direktiivin tulkintaa koskeva Euroopan 
unionin tuomioistuimen ja kansallisten 
tuomioistuinten oikeuskäytäntö yleisön 
saataville, komission olisi perustettava 
tietokanta, johon koottaisiin tätä koskevat 
lainvoimaiset tuomioistuinten päätökset.
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 
varmistettava, että tällaiset kansalliset 
tuomiot annetaan viipymättä tiedoksi 
komissiolle.

Or. de

Tarkistus 54
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) On myös asianmukaista tarkastella 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain ja 
tämän asetuksen muiden säännösten 
toimivuutta viiden toimintavuoden 
kuluttua. Uudelleentarkastelussa olisi 
otettava huomioon muun muassa tarve 
laajentaa sen soveltamisalaa yritysten 
välisten sopimusten osalta sekä 
digitaalisen sisällön markkinoiden ja

Poistetaan.
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teknologian sekä unionin säännöstön 
kehitys.

Or. de

Tarkistus 55
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli 
myötävaikuttamista sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan laatimalla 
yhteinen sopimusoikeuden sääntöjen 
kokonaisuus, jota voidaan käyttää 
rajatylittävissä liiketoimissa kaikkialla 
unionissa, vaan se voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
toteuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli 
myötävaikuttamista sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan
yhdenmukaistamalla tiettyjä palvelujen 
tarjoamiseen, liitännäispalveluihin ja 
digitaaliseen sisältöön liittyviä seikkoja 
ostosopimusten yhteydessä, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus pitäisi muuttaa direktiiviksi, joka koskee tiettyjen seikkojen 
yhtenäistämisen vähimmäistasoa tarjottaessa kuluttajan kanssa tehtävien myyntisopimusten 
yhteydessä sopimuksiin liittyviä palveluita ja digitaalista sisältöä. Tämä direktiivi on 
sisällöltään jatkoa direktiiville 2011/83/EU. Oikeusvarmuuden vuoksi sääntelyä, joka jo 
sisältyy direktiiviin 2011/83/EU, ei pitäisi enää sisällyttää tähän direktiiviin.

Tarkistus 56
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(37) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti 
sen 16, 38 ja 47 artiklassa vahvistettuja 
periaatteita,

(37) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja periaatteita, jotka 
tunnustetaan esimerkiksi Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa.

Or. de

Tarkistus 57
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 
parantaa sisämarkkinoiden toteuttamis- ja 
toimintaedellytyksiä laatimalla liitteessä I 
esitetty yhtenäinen sopimusoikeuden 
sääntöjen kokonaisuus, jäljempänä 
’yhteinen eurooppalainen kauppalaki’.
Näitä sääntöjä voidaan käyttää rajat 
ylittävissä liiketoimissa, jotka koskevat
tavaran kauppaa, digitaalisen sisällön 
toimittamista ja niihin liittyviä palveluja, 
silloin kun sopimuksen osapuolet niin 
sopivat.

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
parantaa sisämarkkinoiden toteuttamis- ja 
toimintaedellytyksiä niin, että 
varmistetaan kuluttajansuojan korkea 
taso ottaen samalla huomioon uusi 
tekniikka niin, että lähennetään 
jäsenvaltioiden oikeudellisten ja 
hallinnollisten määräysten tiettyjä 
näkökohtia, jotka koskevat tiettyjen 
palvelujen tarjoamista, liitännäispalveluja 
ja digitaalista sisältöä kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisten 
sopimusten yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 58
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä asetus antaa 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden 
soveltaa kaikissa rajat ylittävissä 

Poistetaan.
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liiketoimissaan yhteisiä sääntöjä ja 
samoja sopimusehtoja, mikä vähentää 
tarpeettomia kustannuksia, mutta takaa 
korkeatasoisen oikeusvarmuuden.

Or. de

Tarkistus 59
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3–3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisiä sopimuksia varten tässä
asetuksessa vahvistetaan kattavat 
kuluttajansuojasäännöt, jotta voidaan 
varmistaa kuluttajansuojan korkea taso 
niin, että voidaan parantaa kuluttajien 
luottamusta sisämarkkinoihin ja kannustaa 
heitä tekemään ostoksia yli rajojen.

3. Tässä direktiivissä vahvistetaan kattavat 
kuluttajansuojasäännöt, jotta voidaan 
varmistaa kuluttajansuojan korkea taso 
niin, että voidaan parantaa kuluttajien 
luottamusta sisämarkkinoihin ja kannustaa 
heitä tekemään ostoksia yli rajojen.

3 a. Ellei tässä direktiivissä toisin säädetä, 
jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa 
käyttöön tämän direktiivin säännöksistä 
poikkeavia kansallisia määräyksiä, jotka 
takaavat kuluttajansuojan korkeamman 
tason.
3 b. Jos yksi tai useampi jäsenvaltio 
käyttää 3 a kohdan mukaista 
mahdollisuutta, määräysten on vastattava 
unionin perussopimuksia ja niistä on 
ilmoitettava komissiolle. Tämän jälkeen 
komissio huolehtii siitä, että 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot ovat helposti kuluttajien 
ja yritysten saatavilla muun muassa 
verkkosivuston välityksellä.
3 c. Tällä direktiivillä yhdenmukaistetut 
kuluttajien oikeudet eivät vaikuta muiden 
kansallisten oikeuksien soveltamiseen 
myyjien sopimuksellisiin ja muihin 
velvoitteisiin.

Or. de
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Tarkistus 60
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ’kunniallisella ja vilpittömällä 
menettelyllä’ käyttäytymistapaa, jolle on 
ominaista rehellisyys, avoimuus ja 
kyseisen liiketoimen tai suhteen toisen 
osapuolen intressien huomioon 
ottaminen;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 61
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ’menetyksellä’ taloudellista ja muuta 
kuin taloudellista menetystä kivun ja 
säryn muodossa, ei kuitenkaan sellaisia 
muita kuin taloudellisia menetyksiä kuin 
elämänlaadun heikkeneminen ja 
elämänilon menetys;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 62
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ’vakiosopimusehdoilla’ sopimusehtoja, 
jotka on laadittu ennakkoon eri 
osapuolten kanssa toteutettavia useita 

Poistetaan.
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liiketoimia varten ja joista osapuolet eivät 
ole neuvotelleet yksilöllisesti yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain 7 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. de

Tarkistus 63
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) tavaroiden, digitaalisen sisällön tai 
liitännäispalvelujen ’pääominaisuuksilla’ 
ominaisuuksia, joilla on sopimuksellinen 
tehtävä, joilla on ilmeisesti ollut 
merkitystä asiakkaan kannalta sopimusta 
tehtäessä ja jotka ovat johtaneet 
sopimuksen tekemiseen;

Or. de

Perustelu

Määritelmä on mielekäs liitteessä olevan 13 artiklan 1 kohdan kannalta, koska asiassa voi 
olla valtava kiistojen mahdollisuus, kuten jo on käynyt ilmi kuluttajansuojadirektiivistä, jossa 
tämä käsite on jäänyt määrittelemättä.

Tarkistus 64
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – j alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(j) ’digitaalisella sisällöllä’ digitaalisessa 
muodossa tuotettua ja toimitettua tietoa, 
riippumatta siitä onko se tuotettu ostajan
vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien 
video-, audio- tai kuvamuotoinen tai 
kirjallinen digitaalinen sisältö, digitaaliset 
pelit, ohjelmistot ja digitaalinen sisältö, 

(j) ’digitaalisella sisällöllä’ digitaalisessa 
muodossa tuotettua ja toimitettua tietoa, 
riippumatta siitä onko se tuotettu myyjän
vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien 
video-, audio- tai kuvamuotoinen tai 
kirjallinen digitaalinen sisältö, digitaaliset 
pelit, ohjelmistot ja digitaalinen sisältö, 
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jonka avulla on mahdollista personalisoida 
olemassa olevia laitteita tai ohjelmia;

jonka avulla on mahdollista personalisoida 
olemassa olevia laitteita tai ohjelmia;

Or. de

Perustelu

Kyse on käännösvirheestä. Katso englanninkielistä versiota.

Tarkistus 65
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – j alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(j) ’digitaalisella sisällöllä’ digitaalisessa 
muodossa tuotettua ja toimitettua tietoa, 
riippumatta siitä onko se tuotettu ostajan 
vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien 
video-, audio- tai kuvamuotoinen tai 
kirjallinen digitaalinen sisältö, digitaaliset 
pelit, ohjelmistot ja digitaalinen sisältö, 
jonka avulla on mahdollista personalisoida 
olemassa olevia laitteita tai ohjelmia; ja 
pois lukien:

(j) ’digitaalisella sisällöllä’ digitaalisessa 
muodossa tuotettua ja toimitettua tietoa, 
riippumatta siitä, onko se tuotettu ostajan 
vaatimusten mukaisesti ja saatu 
lataamalla tai suoratoistona, aineellisen 
välineen avulla tai muuta kautta maksua 
tai vastikkeetonta suoritusta vastaan, 
kuten kuluttajan henkilötietojen 
antamisella käyttöön, mukaan lukien 
video-, audio- tai kuvamuotoinen tai 
kirjallinen digitaalinen sisältö, digitaaliset 
pelit, ohjelmistot ja digitaalinen sisältö, 
jonka avulla on mahdollista personalisoida 
olemassa olevia laitteita tai ohjelmia; ja 
pois lukien:

Or. de

Perustelu

Digitaalisen sisällön määritelmää on mukautettava niin, että se käsittää myös ilmaisen 
digitaalisen sisällön.

Tarkistus 66
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – j alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) sähköiset viestintäpalvelut ja -verkostot 
ja niihin liittyvät toiminnot ja palvelut;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä "digitaalisen sisällön" määritelmää koskeva poikkeus ei ole tarpeen, eikä sitä ole 
myöskään direktiivissä 2011/83/EU. Molempien direktiivien yhtenäisen soveltamisalan vuoksi 
tämä syy on poistettava.

Tarkistus 67
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) ’myyntisopimuksella’ sopimusta, 
jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja, 
jäljempänä ’myyjä’, siirtää tai sitoutuu 
siirtämään tavaran omistusoikeuden 
toiselle henkilölle, jäljempänä ’ostaja’, ja 
ostaja maksaa tai sitoutuu maksamaan 
kauppahinnan; myyntisopimukseksi 
katsotaan myös sopimus, joka koskee 
valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden 
toimittamista, mutta ei sopimusta, joka 
koskee pakkohuutokaupalla tapahtuvaa 
myyntiä tai johon liittyy muuta julkisen 
vallan käyttöä;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Asiaa säännellään jo direktiivillä 2011/83/EU.

Tarkistus 68
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – k alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(k) ’myyntisopimuksella’ sopimusta, jonka 
mukaisesti elinkeinonharjoittaja, 
jäljempänä ’myyjä’, siirtää tai sitoutuu 
siirtämään tavaran omistusoikeuden 
toiselle henkilölle, jäljempänä ’ostaja’, ja 
ostaja maksaa tai sitoutuu maksamaan 
kauppahinnan; myyntisopimukseksi 
katsotaan myös sopimus, joka koskee 
valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden 
toimittamista, mutta ei sopimusta, joka 
koskee pakkohuutokaupalla tapahtuvaa 
myyntiä tai johon liittyy muuta julkisen 
vallan käyttöä;

(k) ’myyntisopimuksella’ sopimusta, jonka 
mukaisesti elinkeinonharjoittaja, 
jäljempänä ’myyjä’, siirtää tai sitoutuu 
siirtämään tavaran omistusoikeuden 
toiselle henkilölle, jäljempänä ’ostaja’, ja 
ostaja maksaa tai sitoutuu maksamaan 
kauppahinnan; myyntisopimukseksi 
katsotaan myös sopimus, joka koskee 
valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden 
toimittamista, mutta ei sopimusta, joka 
koskee pakkohuutokaupalla tapahtuvaa 
myyntiä tai johon liittyy muuta julkisen 
vallan käyttöä; tätä asetusta sovellettaessa 
digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevaa sopimusta pidetään 
ostosopimuksena;

Or. de

Perustelu

Digitaalisen sisällön toimittamista koskevien sopimusten asettaminen samaan asemaan johtaa 
siihen, että ostosopimuksiin sovellettavia määritelmiä sovelletaan myös digitaalisen sisällön 
toimittamista koskeviin sopimuksiin. Tämän säännöksen mukaan ostosopimuksen osapuolet 
ovat nimenomaisesti "myyjä" ja "ostaja". Nämä osapuolten nimitykset käsittävät näin 
vastaavasti myös digitaalisen sisällön toimittamista koskevien sopimusten osapuolet.

Tarkistus 69
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – m alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(m) ’myyntisopimukseen liittyvällä 
palvelulla’ tavaroihin tai digitaaliseen 
sisältöön liittyvää palvelua, kuten 
asennusta, huoltoa, korjausta tai muuta 
käsittelyä, jonka tavaroiden myyjä tai 
digitaalisen sisällön toimittaja tarjoaa
myyntisopimuksen, digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen tai
sellaisen niihin liittyvän erillisen 

(m) ’myyntisopimukseen liittyvällä 
palvelulla’ tavaroihin tai digitaaliseen 
sisältöön liittyvää palvelua, kuten 
asennusta, huoltoa, korjausta tai muuta
käsittelyä, jonka tavaroiden tai digitaalisen 
sisällön myyjä tarjoaa sellaisen
myyntisopimuksen mukaisesti, joka on 
tehty samaan aikaan kuin myyntisopimus 
tai digitaalisen sisällön toimittamista 
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palvelusopimuksen mukaisesti, joka on 
tehty samaan aikaan kuin myyntisopimus 
tai digitaalisen sisällön toimittamista 
koskeva sopimus, ja pois lukien:

koskeva sopimus tai sen yhteydessä, ja 
pois lukien:

Or. de

Tarkistus 70
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – m alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) koulutuspalvelut; Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Koulutuspalvelut on sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan, koska niillä voi tavaran 
tai digitaalisen sisällön, kuten tietokoneohjelman, ostamisen yhteydessä olla suuri merkitys 
kuluttajan kannalta.

Tarkistus 71
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) ’palveluntarjoajalla’ tavaran myyjää 
tai digitaalisen sisällön toimittajaa, joka 
sitoutuu tarjoamaan asiakkaalle näihin 
tavaroihin tai tähän digitaaliseen 
sisältöön liittyviä palveluja;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämän määritelmän poistaminen edistää käsitteiden selkeyttä osapuolten kannalta. Tähän 
saakka on ollut kuusi erilaista osapuolten määritelmää. Jatkossa on tarkoitus käyttää vain 
ostajaa ja myyjää.
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Tarkistus 72
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) ’asiakkaalla’ henkilöä, joka ostaa 
myyntisopimukseen liittyvän palvelun;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 73
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) ’asiakkaalla’ henkilöä, joka ostaa 
myyntisopimukseen liittyvän palvelun;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämän määritelmän poistaminen edistää käsitteiden selkeyttä osapuolten kannalta. Tähän 
saakka on ollut kuusi erilaista osapuolten määritelmää. Jatkossa on tarkoitus käyttää vain 
ostajaa ja myyjää.

Tarkistus 74
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) ’etäsopimuksella’ sopimusta, joka 
tehdään elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välillä etämyyntiä varten 
luodussa myynti- tai 
palveluntarjontajärjestelmässä ilman, että 
elinkeinonharjoittaja tai, jos tämä on 

Poistetaan.
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oikeushenkilö, sitä edustava luonnollinen 
henkilö sekä kuluttaja ovat olleet 
samanaikaisesti läsnä, ja jonka 
tekemiseksi on käytetty yksinomaisesti 
yhtä tai useampaa etäviestintävälinettä 
sopimuksen tekemiseen asti, sopimuksen 
tekeminen mukaan lukien;

Or. de

Perustelu

Asiaa säännellään jo direktiivillä 2011/83/EU.

Tarkistus 75
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) ’etäsopimuksella’ sopimusta, joka 
tehdään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä etämyyntiä varten luodussa myynti-
tai palveluntarjontajärjestelmässä ilman, 
että elinkeinonharjoittaja tai, jos tämä on 
oikeushenkilö, sitä edustava luonnollinen 
henkilö sekä kuluttaja ovat olleet 
samanaikaisesti läsnä, ja jonka tekemiseksi 
on käytetty yksinomaisesti yhtä tai 
useampaa etäviestintävälinettä sopimuksen 
tekemiseen asti, sopimuksen tekeminen 
mukaan lukien;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 76
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – p a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(p a) ’etäviestintävälineellä’ 
viestintävälinettä, jota voidaan käyttää 
sopimuksen tekemiseksi kuluttajan ja 
toimittajan välillä ilman sopimuspuolten 
samanaikaista fyysistä läsnäoloa, kuten 
sähköpostia, telefaksia, puhelinta, kirjettä 
ja luetteloa;

Or. de

Perustelu

Määritelmä on etämyyntiä koskevasta direktiivistä 97/7 EY.

Tarkistus 77
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) ’muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyllä sopimuksella’ 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välistä sopimusta,

Poistetaan.

i) joka tehdään elinkeinonharjoittajan tai, 
jos tämä on oikeushenkilö, sen edustajana 
toimivan luonnollisen henkilön ja 
kuluttajan ollessa samanaikaisesti läsnä 
paikassa, joka ei ole 
elinkeinonharjoittajan toimitila, tai joka 
tehdään kuluttajan samoissa olosuhteissa 
tekemän tarjouksen perusteella; tai
ii) joka tehdään elinkeinonharjoittajan 
vähittäismyyntipaikassa tai 
etäviestintävälineiden avulla sen jälkeen, 
kun kuluttajaan on otettu 
henkilökohtaisesti erikseen yhteyttä 
paikassa, joka ei ole 
elinkeinonharjoittajan 
vähittäismyyntipaikka, 
elinkeinonharjoittajan, jos tämä on 
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oikeushenkilö, tai sen edustajana 
toimivan luonnollisen henkilön ja 
kuluttajan ollessa samanaikaisesti läsnä;
tai
iii) joka tehdään elinkeinonharjoittajan 
tai, jos tämä on oikeushenkilö, sen
edustajana toimivan luonnollisen 
henkilön järjestämän tutustumiskäynnin 
aikana, jonka tarkoituksena tai 
seurauksena on tavaroiden tai 
digitaalisen sisällön tai niihin liittyvien 
palvelujen esitteleminen ja myyminen 
kuluttajalle;

Or. de

Tarkistus 78
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) joka tehdään elinkeinonharjoittajan tai, 
jos tämä on oikeushenkilö, sen edustajana 
toimivan luonnollisen henkilön ja 
kuluttajan ollessa samanaikaisesti läsnä 
paikassa, joka ei ole 
elinkeinonharjoittajan toimitila, tai joka 
tehdään kuluttajan samoissa olosuhteissa 
tekemän tarjouksen perusteella; tai

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 79
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) joka tehdään elinkeinonharjoittajan tai, 
jos tämä on oikeushenkilö, sen edustajana 
toimivan luonnollisen henkilön ja 

i) joka tehdään elinkeinonharjoittajan tai, 
jos tämä on oikeushenkilö, sen edustajana 
toimivan luonnollisen henkilön ja 
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kuluttajan ollessa samanaikaisesti läsnä 
paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan 
toimitila, tai joka tehdään kuluttajan 
samoissa olosuhteissa tekemän tarjouksen 
perusteella; tai

kuluttajan ollessa samanaikaisesti läsnä 
paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan 
toimitila; tai

Or. de

Tarkistus 80
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) joka tehdään kuluttajan tarjouksen 
perusteella i alakohdassa tarkoitetuin 
ehdoin; tai

Or. de

Tarkistus 81
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) joka tehdään elinkeinonharjoittajan 
vähittäismyyntipaikassa tai 
etäviestintävälineiden avulla sen jälkeen, 
kun kuluttajaan on otettu 
henkilökohtaisesti erikseen yhteyttä 
paikassa, joka ei ole 
elinkeinonharjoittajan 
vähittäismyyntipaikka, 
elinkeinonharjoittajan, jos tämä on 
oikeushenkilö, tai sen edustajana 
toimivan luonnollisen henkilön ja 
kuluttajan ollessa samanaikaisesti läsnä;
tai

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 82
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) joka tehdään elinkeinonharjoittajan 
tai, jos tämä on oikeushenkilö, sen 
edustajana toimivan luonnollisen 
henkilön järjestämän tutustumiskäynnin 
aikana, jonka tarkoituksena tai 
seurauksena on tavaroiden tai 
digitaalisen sisällön tai niihin liittyvien 
palvelujen esitteleminen ja myyminen 
kuluttajalle;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 83
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) joka tehdään elinkeinonharjoittajan tai, 
jos tämä on oikeushenkilö, sen edustajana 
toimivan luonnollisen henkilön järjestämän 
tutustumiskäynnin aikana, jonka 
tarkoituksena tai seurauksena on 
tavaroiden tai digitaalisen sisällön tai niihin 
liittyvien palvelujen esitteleminen ja 
myyminen kuluttajalle;

iii) joka tehdään elinkeinonharjoittajan tai, 
jos tämä on oikeushenkilö, sen edustajana 
toimivan luonnollisen henkilön järjestämän 
tutustumiskäynnin aikana, jonka 
tarkoituksena tai seurauksena on 
tavaroiden tai digitaalisen sisällön tai niihin 
liittyvien palvelujen esitteleminen ja 
myyminen kuluttajalle ja vastaavien 
sopimusten tekeminen kuluttajan kanssa;

Or. de

Perustelu

Määritelmän pitäisi vastata kuluttajan oikeuksia koskevaa direktiiviä. Siksi määritelmää 
täydennetään digitaalisen sisällön toimittamisella.
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Tarkistus 84
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

(r) ’toimitiloilla’ Poistetaan.
i) kiinteää vähittäismyyntipaikkaa, jossa 
elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
toimintaansa vakituisesti; tai
ii) siirrettävää vähittäismyyntipaikkaa, 
jossa elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
toimintaansa tavanomaisesti;

Or. de

Perustelu

Asiaa säännellään jo direktiivillä 2011/83/EU.

Tarkistus 85
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(r a) ’liitännäissopimuksella’ sopimusta, 
jolla kuluttaja hankkii etäsopimukseen tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyyn sopimukseen liittyviä 
tavaroita, digitaalista sisältöä tai 
palveluja, jotka elinkeinonharjoittaja tai 
kolmas osapuoli toimittaa tämän 
kolmannen osapuolen ja 
elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn 
perusteella;

Or. de

Perustelu

Määrittely vastaa kuluttajien oikeuksia koskevaa direktiiviä ja 46 artiklaa, mutta se on 
selvyyden vuoksi esitettävä myös määritelmissä.
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Tarkistus 86
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – r alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kiinteää vähittäismyyntipaikkaa, jossa 
elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
toimintaansa vakituisesti; tai

i) kiinteää liiketilaa, jossa 
elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
toimintaansa vakituisesti; tai

Or. de

Perustelu

Määritelmän pitäisi vastata kuluttajan oikeuksia koskevaa direktiiviä.

Tarkistus 87
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – r alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) siirrettävää vähittäismyyntipaikkaa, 
jossa elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
toimintaansa tavanomaisesti;

ii) siirrettävää liiketilaa, jossa 
elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
toimintaansa tavanomaisesti;

Or. de

Perustelu

Määritelmän pitäisi vastata kuluttajan oikeuksia koskevaa direktiiviä.

Tarkistus 88
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

(u) ’julkisella huutokaupalla’ 
myyntimenetelmää, jossa 

(u) ’julkisella huutokaupalla’ 
myyntimenetelmää, jossa 



PE506.126v01-00 46/167 AM\928470FI.doc

FI

elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
huutokaupanpitäjän hoitaman avoimen
tarjousmenettelyn kautta tavaroita tai
digitaalista sisältöä kuluttajille, jotka 
osallistuvat tai joilla on mahdollisuus 
osallistua huutokauppatilaisuuteen 
henkilökohtaisesti, ja jossa korkeimman
tarjouksen tehneen on ostettava tavara tai
digitaalinen sisältö;

elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
huutokaupanpitäjän hoitaman avoimen
tarjousmenettelyn kautta tavaroita,
digitaalista sisältöä tai palveluja
kuluttajille, jotka osallistuvat tai joilla on 
mahdollisuus osallistua 
huutokauppatilaisuuteen 
henkilökohtaisesti, ja jossa hyväksytyn
tarjouksen tehneen on ostettava tavara,
digitaalinen sisältö tai palvelu;

Or. de

Perustelu

Määritelmän pitäisi vastata kuluttajan oikeuksia koskevaa direktiiviä digitaalisella sisällöllä 
täydennettynä.

Tarkistus 89
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) ’pakottavalla säännöllä’ säännöstä, 
jonka soveltamista osapuolet eivät voi 
sulkea pois tai josta ne eivät voi poiketa 
tai jonka vaikutuksia ne eivät voi 
muuttaa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 90
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – w alakohta

Komission teksti Tarkistus

(w) ’velkojalla’ henkilöä, jolla on oikeus 
siihen, että toinen henkilö, velallinen, 
täyttää rahamääräisen tai muun 
velvollisuutensa häntä kohtaan;

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 91
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

(x) ’velallisella’ henkilöä, jolla on 
rahamääräinen tai muu velvollisuus toista 
henkilöä, velkojaa, kohtaan;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 92
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – y a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(y a) ’perustellulla teolla tai 
laiminlyönnillä’ tekoa tai laiminlyöntiä, 
josta toimijan tai laiminlyöjän ei voida 
objektiivisesti katsoa olevan vastuussa.

Or. de

Perustelu

Asetuksen 88 artiklan 1 kohdassa on perustellun laiminlyönnin määritelmä. Käsite 
"perusteltu" esiintyy kuitenkin eri yhteyksissä, minkä vuoksi se on sisällytettävä jo 
määritelmiin.

Tarkistus 93
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
3 artikla
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Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.
Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 

valinnaisuus
Osapuolet voivat sopia, että yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia sovelletaan 
niiden rajatylittäviin liiketoimiin, jotka 
koskevat tavaran kauppaa, digitaalisen 
sisällön toimittamista ja niihin liittyvien 
palvelujen suorittamista 4–7 artiklassa 
vahvistetun alueellisen, aineellisen ja 
henkilöllisen soveltamisalan asettamissa 
rajoissa.

Or. de

Tarkistus 94
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Rajatylittävät sopimukset

1. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
voidaan käyttää rajatylittävissä 
sopimuksissa.
2. Elinkeinonharjoittajien välistä 
sopimusta pidetään tätä asetusta 
sovellettaessa rajatylittävänä, jos 
osapuolten vakinainen asuinpaikka on eri 
maissa, joista vähintään yksi on 
jäsenvaltio.
3. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välistä sopimusta pidetään tätä asetusta 
sovellettaessa rajatylittävänä, jos
(a) joko kuluttajan ilmoittama osoite tai 
tavaroiden toimitusosoite tai 
laskutusosoite sijaitsee muussa maassa 
kuin siinä, jossa elinkeinonharjoittajan 
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vakinainen asuinpaikka on;
(b) vähintään yksi näistä maista on 
jäsenvaltio.
4. Yhtiön tai muun yhteisön tai 
yhteenliittymän asuinpaikalla 
tarkoitetaan tätä asetusta sovellettaessa 
sen keskushallinnon sijaintipaikkaa. Kun 
elinkeinonharjoittaja on luonnollinen 
henkilö, vakinaisella asuinpaikalla 
tarkoitetaan hänen päätoimipaikkaansa.
5. Jos sopimus on tehty 
elinkeinonharjoittajan jonkin 
sivuliikkeen, edustajan tai muun 
toimipaikan toiminnan yhteydessä, 
elinkeinonharjoittajan vakinaisena 
asuinpaikkana pidetään sivuliikkeen, 
edustajan tai muun toimipaikan 
sijaintipaikkaa.
6. Kun määritetään, onko kyseessä 
rajatylittävä sopimus, sovellettava 
ajankohta on ajankohta, jolloin sopimus 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käyttämisestä on tehty.

Or. de

Tarkistus 95
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Sopimukset, joissa voidaan käyttää 

yhteistä eurooppalaista kauppalakia
Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
voidaan käyttää:
a) myyntisopimuksissa;
b) sopimuksissa, jotka koskevat sellaisen 
digitaalisen sisällön toimittamista, jonka 
käyttäjä voi tallentaa ja jota hän voi 
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käsitellä ja käyttää uudelleen, riippumatta 
siitä, onko se toimitettu aineellisen 
välineen avulla tai vastikkeeksi 
kauppahinnan maksamisesta;
c) tällaisiin sopimuksiin liittyvissä 
palvelusopimuksissa riippumatta siitä, 
onko palveluista sovittu maksettavaksi 
erillinen kauppahinta.

Or. de

Tarkistus 96
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimuksissa, jotka koskevat sellaisen 
digitaalisen sisällön toimittamista, jonka
käyttäjä voi tallentaa ja jota hän voi 
käsitellä ja käyttää uudelleen, riippumatta 
siitä, onko se toimitettu aineellisen 
välineen avulla tai vastikkeeksi 
kauppahinnan maksamisesta;

b) sopimuksissa, jotka koskevat sellaisen 
digitaalisen sisällön toimittamista, jonka
ostaja voi tallentaa ja jota hän voi käsitellä 
ja käyttää uudelleen, riippumatta siitä, 
onko se toimitettu aineellisen välineen 
avulla tai vastikkeeksi kauppahinnan 
maksamisesta;

Or. de

Perustelu

"Käyttäjä" sopimuspuolena on korvattava yksinkertaisuuden vuoksi koko tekstissä "ostajalla".

Tarkistus 97
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Sekasopimusten ja kulutusluottoon 

liittyvien sopimusten poissulkeminen
1. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia ei 
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saa käyttää sekasopimuksissa, joihin 
liittyy muita elementtejä kuin tavaran 
kauppa, digitaalisen sisällön 
toimittaminen tai niihin liittyvien 
palvelujen toimittaminen 5 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä.
2. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia ei 
saa käyttää elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välisissä sopimuksissa, joissa 
elinkeinonharjoittaja myöntää tai lupaa 
myöntää kuluttajalle luottoa suorituksen 
lykkäämisen, lainan tai muun vastaavan 
rahoitusjärjestelyn muodossa. Yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia saa käyttää 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa, jos tavaroita, 
digitaalista sisältöä tai niihin liittyviä 
samanlaisia palveluja toimitetaan 
jatkuvasti ja kuluttaja suorittaa näistä 
tavaroista, digitaalisesta sisällöstä tai 
palveluista osamaksuja koko 
toimitusajan.

Or. de

Tarkistus 98
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia ei 
saa käyttää elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välisissä sopimuksissa, joissa 
elinkeinonharjoittaja myöntää tai lupaa 
myöntää kuluttajalle luottoa suorituksen 
lykkäämisen, lainan tai muun vastaavan 
rahoitusjärjestelyn muodossa. Yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia saa käyttää 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa, jos tavaroita,
digitaalista sisältöä tai niihin liittyviä 
samanlaisia palveluja toimitetaan jatkuvasti 
ja kuluttaja suorittaa näistä tavaroista, 

2. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia ei 
saa käyttää elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välisissä sopimuksissa, joissa 
elinkeinonharjoittaja myöntää tai lupaa 
myöntää kuluttajalle maksullista luottoa 
suorituksen lykkäämisen, lainan tai muun 
vastaavan rahoitusjärjestelyn muodossa.
Yhteistä eurooppalaista kauppalakia saa 
käyttää elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa, jos tavaroita, 
digitaalista sisältöä tai niihin liittyviä 
samanlaisia palveluja toimitetaan jatkuvasti 
ja kuluttaja suorittaa näistä tavaroista, 
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digitaalisesta sisällöstä tai palveluista 
osamaksuja koko toimitusajan.

digitaalisesta sisällöstä tai palveluista 
osamaksuja koko toimitusajan.

Or. de

Perustelu

Muussa tapauksessa itse yhteistä eurooppalaista kauppalakia ei voitaisi soveltaa 
ostosopimuksiin, joissa maksua voidaan lykätä vain vähän, ja sitä sovellettaisiin vain 
sopimuksiin, joissa toimitus tapahtuu maksun suorituksen jälkeen tai sitä mukaa kuin maksua 
suoritetaan.

Tarkistus 99
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Sopimuspuolet

1. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
saa käyttää vain jos tavaran myyjä tai 
digitaalisen sisällön toimittaja on 
elinkeinonharjoittaja. Silloin kun kaikki 
sopimuksen osapuolet ovat 
elinkeinonharjoittajia, yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia saa käyttää, 
jos vähintään yksi osapuolista on pieni tai 
keskisuuri yritys, jäljempänä ’pk-yritys’.
2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan pk-
yrityksellä elinkeinonharjoittajaa,
(a) jolla on alle 250 työntekijää; ja
(b) jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 
miljoonaa euroa tai taseen loppusumma 
enintään 43 miljoonaa euroa, tai kun 
kyseessä on pk-yritys, jonka vakinainen 
asuinpaikka on jäsenvaltiossa, jonka 
rahayksikkö ei ole euro, tai kolmannessa 
maassa, vastaava määrä tuon jäsenvaltion 
tai kolmannen maan valuutassa.

Or. de
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Tarkistus 100
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia saa 
käyttää vain jos tavaran myyjä tai 
digitaalisen sisällön toimittaja on 
elinkeinonharjoittaja. Silloin kun kaikki 
sopimuksen osapuolet ovat 
elinkeinonharjoittajia, yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia saa käyttää, jos 
vähintään yksi osapuolista on pieni tai 
keskisuuri yritys, jäljempänä ’pk-yritys’.

1. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia saa 
käyttää vain jos tavaran tai digitaalisen 
sisällön myyjä on elinkeinonharjoittaja.
Silloin kun kaikki sopimuksen osapuolet 
ovat elinkeinonharjoittajia, yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia saa käyttää, jos 
vähintään yksi osapuolista on pieni tai 
keskisuuri yritys, jäljempänä ’pk-yritys’.

Or. de

Perustelu

"Toimittaja" on poistettava koko tekstistä, koska ei tehdä eroa siinä, onko kyse tavaroiden vai 
digitaalisen sisällön ostamisesta (myymisestä).

Tarkistus 101
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 

käytöstä sopiminen
1. Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käyttö edellyttää asiaa koskevan 
sopimuksen tekemistä osapuolten välillä.
Tällaisen sopimuksen olemassaolo ja 
pätevyys määritetään tämän artiklan 2 ja 
3 kohdan ja 9 artiklan sekä muiden asiaa
koskevien yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain säännösten nojalla.
2. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
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välisissä suhteissa sopimus yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käytöstä on 
pätevä vain jos kuluttaja on antanut 
suostumuksensa nimenomaisella 
lausumalla erillään siitä lausumasta, jolla 
hän on suostunut sopimuksen tekemiseen.
Elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
kuluttajalle vahvistus kyseisestä 
sopimuksesta pysyvällä välineellä.
3. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä suhteissa yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia ei voida valita osittain, vaan 
ainoastaan kokonaisuudessaan.

Or. de

Tarkistus 102
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käyttö edellyttää asiaa koskevan 
sopimuksen tekemistä osapuolten välillä.
Tällaisen sopimuksen olemassaolo ja 
pätevyys määritetään tämän artiklan 2 ja 3 
kohdan ja 9 artiklan sekä muiden asiaa 
koskevien yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain säännösten nojalla.

1. Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käyttö edellyttää asiaa koskevan 
sopimuksen tekemistä osapuolten välillä.
Tällaisen sopimuksen olemassaolo ja 
pätevyys määritetään tämän artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti, ja se edellyttää 
ilmoittamista yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain 9 artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

On epäselvää, mitä "muilla asiaa koskevilla säännöksillä" tarkoitetaan. Asiaa koskevat tämän 
luvun säännökset riittävät. Epämääräiset viittaukset aiheuttavat epävarmuutta etenkin 
kuluttajille.

Tarkistus 103
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jo tehtyä sopimusta eurooppalaisen 
kauppalain soveltamisesta ei voida perua, 
elleivät molemmat osapuolet 
nimenomaisesti suostu siihen.

Or. de

Tarkistus 104
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Vakiomuotoinen ilmoitus 

elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa

1. Yhteisessä eurooppalaisessa 
kauppalaissa säädetyn, ennen 
sopimuksentekoa sovellettavan 
tiedonantovelvollisuuden lisäksi 
elinkeinonharjoittajan on 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä suhteissa saatettava kuluttajan 
tietoon ennen sopimuksen tekemistä, että 
sopimukseen on tarkoitus soveltaa 
yhteistä eurooppalaista kauppalakia, 
toimittamalla kuluttajalle liitteessä II 
oleva vakiomuotoinen ilmoitus helposti 
havaittavassa muodossa. Jos sopimus 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käytöstä on tehty puhelimitse tai jonkin 
muun sellaisen välineen avulla, jonka 
yhteydessä ilmoituksen toimittaminen 
kuluttajalle ei ole mahdollista, sopimus ei 
sido kuluttajaa ennen kuin hän on saanut 
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
vahvistuksen sekä kyseisen ilmoituksen ja 
on tämän jälkeen nimenomaisesti 
ilmaissut suostuvansa yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käyttöön.
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2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus 
toimitetaan sähköisessä muodossa, siinä 
on oltava linkki, ja kaikissa muissa 
tapauksissa viittaus verkkosivustoon, 
jonka kautta yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain teksti on saatavissa maksutta.

Or. de

Perustelu

Ilmoitusvelvollisuutta säännellään jo direktiivillä 2011/83/EU.

Tarkistus 105
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Erityisvaatimusten rikkomisesta 

määrättävät seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista, joita 
elinkeinonharjoittajille voidaan määrätä, 
jos ne rikkovat 8 ja 9 artiklassa säädettyjä 
vaatimuksia elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisissä suhteissa, ja niiden 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
näiden seuraamusten soveltamisen 
varmistamiseksi. Säädettyjen 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [1 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] ja niihin myöhemmin 
tehtävistä muutoksista mahdollisimman 
pian.

Or. de
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Tarkistus 106
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 

käytön seuraukset
Kun osapuolet ovat pätevästi sopineet, että 
tietyssä sopimuksessa käytetään yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia, sopimuksen 
määräyksissä käsiteltyjä seikkoja 
säännellään yksinomaan yhteisellä 
eurooppalaisella kauppalailla. Jos 
sopimus on tosiasiallisesti tehty, yhteisellä 
eurooppalaisella kauppalailla 
säännellään myös ennen 
sopimuksentekoa sovellettavan 
tiedonantovelvollisuuden noudattamista 
ja sen laiminlyöntiä koskevia 
oikeussuojakeinoja.

Or. de

Tarkistus 107
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Palveludirektiivistä johtuvat 

tiedonantovaatimukset
Tämä asetus ei vaikuta niihin 
tiedonantovaatimuksiin, joista säädetään 
sellaisilla kansallisilla säännöksillä, joilla 
palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY säännökset saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja jotka 



PE506.126v01-00 58/167 AM\928470FI.doc

FI

täydentävät yhteisessä eurooppalaisessa 
kauppalaissa säädettyjä 
tiedonantovaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Tämä artikla on ristiriidassa 11 artiklan 1 kohdan ja johdanto-osan 29 kappaleen kanssa, 
joiden mukaan niissä säänneltyihin kysymyksiin sovelletaan yksinomaan yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia. Johdanto-osan 26 kappaleen mukaan tämä käsittää myös 
sopimuksen tekoa edeltävän tiedonantovelvollisuuden.

Tarkistus 108
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Palveludirektiivistä johtuvat 

tiedonantovaatimukset
Tämä asetus ei vaikuta niihin 
tiedonantovaatimuksiin, joista säädetään 
sellaisilla kansallisilla säännöksillä, joilla 
palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY säännökset saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja jotka 
täydentävät yhteisessä eurooppalaisessa 
kauppalaissa säädettyjä 
tiedonantovaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 109
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
13 artikla
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Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Jäsenvaltioiden vaihtoehdot

Jäsenvaltio voi päättää, että yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia voidaan 
käyttää:
(a) sopimuksissa, joissa 
elinkeinonharjoittajien vakinainen 
asuinpaikka, tai jos kyseessä on 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välinen sopimus, elinkeinonharjoittajan 
vakinainen asuinpaikka, kuluttajan 
ilmoittama osoite, tavaroiden 
toimitusosoite ja laskutusosoite, sijaitsevat 
tuossa jäsenvaltiossa; ja/tai
(b) sopimuksissa, joiden kaikki osapuolet 
ovat elinkeinonharjoittajia mutta 
yksikään niistä ei ole 7 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettu pk-yritys.

Or. de

Tarkistus 110
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamista koskevien 
tuomioiden tiedoksiantaminen

Tämän direktiivin soveltamista koskevien 
tuomioiden tiedoksiantaminen

Or. de

Tarkistus 111
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tuomioistuinten antamat, tämän
asetuksen tulkintaa koskevat lainvoimaiset 
tuomiot annetaan ilman aiheetonta 
viivytystä tiedoksi komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tuomioistuinten antamat, tämän
direktiivin tulkintaa koskevat lainvoimaiset 
tuomiot annetaan ilman aiheetonta 
viivytystä tiedoksi komissiolle.

Or. de

Tarkistus 112
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Uudelleentarkastelu

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava ...
mennessä [neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen soveltamisen alkamisesta] 
komissiolle tiedot tämän asetuksen 
soveltamisesta, erityisesti yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käytön 
yleisyydestä, sen sääntöihin liittyvistä 
riita-asioista ja siitä, missä määrin 
kuluttajansuojassa ilmenee yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain ja kansallisen 
lain välisiä eroavuuksia. Tietojen on 
sisällettävä myös kattava selostus yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain säännösten 
tulkintaa koskevista kansallisten 
tuomioistuinten oikeuskäytännöistä.
2. Komissio esittää ... mennessä [viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamisen alkamisesta] Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle 
yksityiskohtaisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan asetuksen toimintaa ja 
otetaan huomioon muun muassa tarve 
laajentaa sen soveltamisalaa yritysten 
välisten sopimusten osalta sekä 
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digitaalisen sisällön markkinoiden ja 
teknologian sekä unionin säännöstön 
kehitys.

Or. de

Tarkistus 113
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

1. Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. de

Tarkistus 114
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan [6 kuukauden kuluttua 
voimaantulosta].

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 115
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 116
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille 
jäsenvaltioille.

Or. de

Tarkistus 117
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

YHTEINEN EUROOPPALAINEN 
KAUPPALAKI

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 118
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – sisällysluettelo

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 119
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 120
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa II

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 121
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun elinkeinonharjoittaja tekee 
kuluttajan kanssa etäsopimuksen tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävän sopimuksen, hänen 
on toimitettava kuluttajalle selvällä ja 
ymmärrettävällä tavalla seuraavat tiedot 
ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin 
tarjous sitoo kuluttajaa:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 122
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) mahdolliset myynninjälkeiset palvelut, 
kaupalliset takuut ja tarvittaessa 
valitustenkäsittelymenettely, sekä niiden 
ehdot;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 123
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) tieto digitaalisen sisällön 
toimivuudesta, mukaan lukien tieto 
teknisestä suojauksesta tapauksen mukaan;
ja

(h) tarvittaessa tieto digitaalisen sisällön 
toimivuudesta, mukaan lukien tieto 
teknisestä suojauksesta tapauksen mukaan;
ja

Or. de

Perustelu

On otettava huomioon, että tietoa ei välttämättä ole saatavissa.

Tarkistus 124
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tarvittaessa tieto digitaalisen sisällön 
yhteentoimivuudesta laitteistojen ja 
ohjelmistojen kanssa siinä määrin, mitä 
elinkeinonharjoittaja asiasta tietää tai mitä 

(i) tieto digitaalisen sisällön 
yhteentoimivuudesta laitteistojen ja 
ohjelmistojen kanssa, jos se on saatavissa, 
ja siinä määrin, mitä elinkeinonharjoittaja 
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tämän voidaan olettaa tietävän. asiasta tietää tai mitä tämän voidaan olettaa 
tietävän.

Or. de

Perustelu

On otettava huomioon, että tietoa ei välttämättä ole saatavissa.

Tarkistus 125
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimitetut tiedot ovat olennainen osa 
sopimusta, 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettua osoitetta lukuun ottamatta,
eikä niitä saa muuttaa, elleivät osapuolet 
nimenomaisesti sovi toisin.

2. 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti
toimitetut tiedot ovat c alakohtaa lukuun 
ottamatta sopimusta tehtäessä olennainen 
osa sopimusta, eikä niitä saa muuttaa, 
elleivät osapuolet nimenomaisesti sovi 
toisin.

Or. de

Perustelu

Tehty muutos on selvennys.

Tarkistus 126
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) on tehty muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, 
edellyttäen että sopimuksen kauppahinta, 
tai jos samanaikaisesti on tehty useita 
sopimuksia, niiden yhteenlaskettu 
kauppahinta, on enintään 50 euroa tai 
vastaava määrä siinä valuutassa, jossa 
sopimuksen kauppahinta on sovittu.

(c) on tehty muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, 
edellyttäen että sopimuksen kauppahinta, 
tai jos samanaikaisesti on tehty useita 
sopimuksia, niiden yhteenlaskettu 
kauppahinta, on enintään 20 euroa tai 
vastaava määrä siinä valuutassa, jossa 
sopimuksen kauppahinta on sovittu.
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Or. de

Tarkistus 127
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 13 artiklan 1 kohdan 
e alakohdan nojalla toimitettavissa 
tiedoissa on tarvittaessa mainittava, että 
kuluttajan on vastattava tavaroiden 
palauttamiskustannuksista
peruuttamistapauksessa, myös 
etäsopimusten tapauksessa silloin kun 
tavarat ovat luonteeltaan sellaisia, ettei 
niitä voida palauttaa tavanomaisesti 
postitse.

2. Edellä olevan 13 artiklan 1 kohdan 
e alakohdan nojalla toimitettavissa 
tiedoissa on tarvittaessa mainittava, että 
kuluttajan on vastattava tavaroiden 
palauttamiskustannuksista 
peruuttamistapauksessa, myös 
etäsopimusten tapauksessa myös silloin 
kun tavarat ovat luonteeltaan sellaisia, ettei 
niitä voida palauttaa tavanomaisesti 
postitse.

Or. de

Tarkistus 128
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin elinkeinonharjoittaja tekee 
toisen elinkeinonharjoittajan kanssa 
sopimuksen tavaroiden myynnistä,
digitaalisen sisällön toimittamisesta tai 
niihin liittyvien palvelujen suorittamisesta,
toimituksesta vastaavan 
elinkeinonharjoittajan on millä tahansa 
soveltuvalla tavalla ilmoitettava toiselle 
elinkeinonharjoittajalle toimitettavien 
tavaroiden, digitaalisen sisällön tai
palvelujen pääominaisuuksista kaikki 
sellaiset tiedot, jotka ovat tai joiden 
voidaan olettaa olevan sen hallussa ja 
joiden ilmoittamatta jättäminen olisi 
vastoin kunniallisen ja vilpittömän 

1. Ennen kuin elinkeinonharjoittaja tekee 
toisen elinkeinonharjoittajan kanssa 
sopimuksen tavaroiden tai digitaalisen 
sisällön myynnistä tai niihin liittyvien 
palvelujen suorittamisesta, myyjän on millä 
tahansa soveltuvalla tavalla ilmoitettava 
toiselle elinkeinonharjoittajalle 
toimitettavien tavaroiden, digitaalisen 
sisällön tai liitännäispalvelujen
pääominaisuuksista kaikki sellaiset tiedot, 
jotka ovat tai joiden voidaan olettaa olevan 
sen hallussa ja joiden ilmoittamatta 
jättäminen olisi vastoin kunniallisen ja 
vilpittömän menettelyn periaatetta.
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menettelyn periaatetta.

Or. de

Tarkistus 129
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 23 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sen määrittämiseksi, onko toimituksesta 
vastaavan elinkeinonharjoittajan
annettava tietoja 1 kohdan nojalla, on 
otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät 
olosuhteet, kuten

2. Sen määrittämiseksi, onko myyjän
annettava tietoja 1 kohdan nojalla, on 
otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät 
olosuhteet, kuten

Or. de

Tarkistus 130
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 23 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se, oliko toimituksesta vastaavalla 
elinkeinonharjoittajalla erityistä 
asiantuntemusta;

(a) se, oliko myyjällä erityistä 
asiantuntemusta;

Or. de

Tarkistus 131
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 23 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kustannukset, joita toimituksesta 
vastaavalle elinkeinonharjoittajalle olisi 
aiheutunut asiaa koskevien tietojen 

(b) kustannukset, joita myyjälle olisi 
aiheutunut asiaa koskevien tietojen 
hankkimisesta;
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hankkimisesta;

Or. de

Tarkistus 132
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 24 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kielet, joilla sopimus voidaan tehdä; (d) kielet, joilla sopimus voidaan tehdä ja 
tarvittaessa tiedot voidaan sen jälkeen 
välittää;

Or. de

Tarkistus 133
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 24 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) sopimusehdot. (e) sopimusehdot 16 artiklan mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Ilman tätä viittausta jää epäselväksi, mitä tarkoitetaan, ja seurauksensa saattaisi olla tiedon 
tulva.

Tarkistus 134
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos osapuolelle on annettu virheellistä tai 
harhaanjohtavaa tietoa 1 kohdassa 

2. Jos osapuolelle on annettu virheellistä tai 
harhaanjohtavaa tietoa 1 kohdassa 
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tarkoitetun velvollisuuden vastaisesti ja se 
on perustellusti luottanut kyseisiin tietoihin 
tehdessään sopimuksen tiedot toimittaneen 
osapuolen kanssa, kyseinen osapuoli voi 
vedota 29 artiklassa säädettyihin 
oikeussuojakeinoihin.

tarkoitetun velvollisuuden vastaisesti niin, 
että se ei ole perusteltua, ja se on 
perustellusti luottanut kyseisiin tietoihin 
tehdessään sopimuksen tiedot toimittaneen 
osapuolen kanssa, kyseinen osapuoli voi 
vedota 29 artiklassa säädettyihin 
oikeussuojakeinoihin siinä mainituin 
lisäehdoin.

Or. de

Tarkistus 135
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osapuoli, joka ei ole noudattanut jotakin 
tässä luvussa säädettyä velvollisuutta, on 
vastuussa kaikista tämän laiminlyönnin 
toiselle osapuolelle aiheuttamista 
menetyksistä.

1. Osapuoli, joka ei ole noudattanut jotakin 
tässä luvussa säädettyä velvollisuutta, kun 
siihen ei ole ollut perustetta, on vastuussa 
kaikista tämän laiminlyönnin toiselle 
osapuolelle aiheuttamista menetyksistä 16 
luvun 1 kohdan mukaisesti. Menetystä 
koskeva todistustaakka on vastapuolella.

Or. de

Tarkistus 136
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 40 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus, edellyttäen että 
sopimuksen kauppahinta, tai jos 
samanaikaisesti on tehty useita sopimuksia, 
niiden yhteenlaskettu kauppahinta, on yli 
50 euroa tai vastaava määrä siinä 
valuutassa, jossa kauppahinta on sovittu 
sopimuksen tekoajankohtana.

(b) muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus, edellyttäen että 
sopimuksen kauppahinta, tai jos 
samanaikaisesti on tehty useita sopimuksia, 
niiden yhteenlaskettu kauppahinta, on yli 
20 euroa tai vastaava määrä siinä 
valuutassa, jossa kauppahinta on sovittu 
sopimuksen tekoajankohtana.
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Or. de

Tarkistus 137
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 40 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) jos kyse on sopimuksista, jotka 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 
laatii riippumattomuuteen ja 
puolueettomuuteen velvoitettu julkinen 
viranhaltija, jonka on annettava 
kuluttajalle kattavaa oikeudellista tietoa 
varmistaakseen, että kuluttaja tekee 
sopimuksen huolellisen harkinnan 
perusteella ja tietoisena sen 
oikeudellisesta merkityksestä;

Or. de

Tarkistus 138
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
kuluttajalle mahdollisuuden täyttää ja 
toimittaa vakiomuotoinen 
peruuttamislomake sähköisesti 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla ja 
kuluttaja tekee näin, elinkeinonharjoittajan 
on lähetettävä kuluttajalle viipymättä 
pysyvällä välineellä vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.
Elinkeinonharjoittaja on vastuussa toiselle 
osapuolelle tämän velvollisuuden 
laiminlyönnistä aiheutuvista menetyksistä.

3. Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
kuluttajalle mahdollisuuden täyttää ja 
toimittaa vakiomuotoinen 
peruuttamislomake sähköisesti 
elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla ja 
kuluttaja tekee näin, elinkeinonharjoittajan 
on lähetettävä kuluttajalle viipymättä 
pysyvällä välineellä vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.
Jos elinkeinonharjoittaja ei täytä tätä 
velvollisuutta, hän on vastuussa toiselle 
osapuolelle tämän velvollisuuden 
laiminlyönnistä aiheutuvista menetyksistä
16 luvun 1 kohdan mukaisesti.
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Or. de

Tarkistus 139
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) päivästä, jona kuluttaja on 
vastaanottanut tavarat, jos kyseessä on 
myyntisopimus, mukaan lukien sellainen 
myyntisopimus, jossa myyjä sitoutuu 
tarjoamaan myös sopimukseen liittyviä 
palveluja;

(a) päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan 
nimeämä kolmas osapuoli on 
vastaanottanut tavarat, jos kyseessä on 
myyntisopimus, mukaan lukien sellainen 
myyntisopimus, jossa myyjä sitoutuu 
tarjoamaan myös sopimukseen liittyviä 
palveluja;

Or. de

Tarkistus 140
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 43 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asiassa noudatetaan 17 lukua.

Or. de

Tarkistus 141
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttajan on vastattava tavaroiden 
palauttamisesta johtuvista välittömistä 
kuluista, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on 
suostunut vastaamaan niistä tai jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut 

2. Kuluttajan on vastattava tavaroiden 
palauttamisesta johtuvista välittömistä 
kuluista, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on 
suostunut vastaamaan niistä tai jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole ennen 
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kuluttajalle, että tämän on vastattava niistä. sopimuksen tekemistä ilmoittanut 
kuluttajalle, että tämän on vastattava niistä
peruuttaessaan sopimuksen.

Or. de

Perustelu

On selvennettävä, mihin mennessä elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava asiasta.

Tarkistus 142
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu
muusta kuin tavaroiden luonteen,
ominaisuuksien ja toimivuuden
toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.
Kuluttaja ei ole vastuussa arvon 
alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei 
ole antanut kaikkia tietoja 
peruuttamisoikeudesta 17 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

3. Kuluttaja on 173 artiklan mukaisesti
vastuussa tavaroiden arvon alenemisesta
vain, kun kyseessä tavaroiden 
huononeminen tai tuhoutuminen tai jos 
kuluttaja on jo myynyt tavaran tai 
muuttanut tai käyttänyt sitä. Kuluttaja ei 
kuitenkaan ole vastuussa, jos tavaroiden 
arvon aleneminen johtuu tavaroiden 
luonteen, toimintatavan ja 
toimintakelpoisuuden toteamiseksi 
tarvittavasta käsittelystä.

Kuluttaja ei ole vastuussa arvon 
alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei 
ole antanut kaikkia tietoja 
peruuttamisoikeudesta 17 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Säännöksen on oltava samanlainen kuin 112 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 143
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 45 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jos kuluttaja käyttää 
peruuttamisoikeuttaan sen jälkeen kun hän 
on nimenomaisesti pyytänyt sopimukseen 
liittyvien palvelujen toimittamisen 
aloittamista peruuttamisen määräajan 
kuluessa, kuluttajan on maksettava 
elinkeinonharjoittajalle määrä, joka vastaa 
sen toimituksen laajuutta, joka on 
suoritettu siihen mennessä kun kuluttaja 
ilmoitti elinkeinonharjoittajalle 
peruuttamisoikeuden käytöstä, suhteessa 
sopimuksen täyttämiseen 
kokonaisuudessaan. Kuluttajan 
elinkeinonharjoittajalle maksettavaksi 
tuleva suhteellinen osuus lasketaan 
sopimuksen kokonaishinnan perusteella.
Jos kokonaishinta on liian suuri, 
suhteellinen osuus lasketaan tehtyjen 
toimitusten markkina-arvon perusteella.

5. Jos kuluttaja käyttää 
peruuttamisoikeuttaan sen jälkeen kun hän 
on nimenomaisesti pyytänyt sopimukseen 
liittyvien palvelujen toimittamisen 
aloittamista peruuttamisen määräajan 
kuluessa, kuluttajan on maksettava 
elinkeinonharjoittajalle määrä, joka vastaa 
sen toimituksen laajuutta, joka on 
suoritettu siihen mennessä kun kuluttaja 
ilmoitti elinkeinonharjoittajalle 
peruuttamisoikeuden käytöstä, suhteessa 
sopimuksen täyttämiseen 
kokonaisuudessaan. Kuluttajan 
elinkeinonharjoittajalle maksettavaksi 
tuleva suhteellinen osuus lasketaan 
sopimuksen kokonaishinnan perusteella.

Or. de

Perustelu

On epäselvää, miten pitäisi määritellä, että kokonaishinta on liian suuri. Jos hinta on selvästi 
liian suuri, voidaan valittaa moraalittomuudesta. Jos hinta on "vain" liian suuri, sopimus on 
kuitenkin tehty tähän hintaan, jota ei voida yksinkertaisesti pienentää markkinahinnaksi.
Tämä säännös sisältää suuren kiistojen mahdollisuuden, minkä vuoksi se on poistettava.

Tarkistus 144
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kuluttaja käyttää 41–45 artiklan 
mukaisesti oikeuttaan peruuttaa etäsopimus 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus, kaikki 
liitännäissopimukset raukeavat 
automaattisesti ilman, että kuluttajalle 
koituu mitään muita kustannuksia kuin ne, 

1. Jos kuluttaja käyttää 41–45 artiklan 
mukaisesti oikeuttaan peruuttaa etäsopimus 
tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus, kaikki 
liitännäissopimukset raukeavat 
automaattisesti ilman, että kuluttajalle 
koituu mitään muita kustannuksia kuin ne, 
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joista säädetään 2 ja 3 kohdassa.
’Liitännäissopimuksella’ tarkoitetaan 
tässä artiklassa sopimusta, jolla kuluttaja 
hankkii etäsopimukseen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyyn sopimukseen liittyviä tavaroita, 
digitaalista sisältöä tai niihin liittyviä 
palveluja, jotka elinkeinonharjoittaja tai 
kolmas osapuoli toimittaa tämän 
kolmannen osapuolen ja 
elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn 
perusteella.

joista säädetään 2 ja 3 kohdassa.

Or. de

Perustelu

Määritelmä on nyt asetuksen 2 artiklassa kuten muutkin määritelmät.

Tarkistus 145
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 146
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 64 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tulkinta kuluttajan hyväksi 64 
artiklan 1 kohdan mukaisesti asetetaan 
epäselvissä tapauksissa etusijalle siihen 
tulokseen nähden, joka saadaan 
soveltamalla yleistä tulkintaa 58, 59, 60 ja 
61 artiklan mukaisesti, joiden mukaan 
sopimuksen sisältöä tarkastellaan, sekä 63 
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artiklan mukaiseen käytännön tulkintaan 
nähden.

Or. de

Perustelu

On oltava selvää, että jos jokin lauseke katsotaan yleisten säännösten mukaisesti 
pätemättömäksi, se on kuitenkin edelleen voimassa, jos se on 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
kuluttajan kannalta edullisempi.

Tarkistus 147
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 67 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osapuolia sitoo kauppatapa, jota 
osapuolten kanssa samassa tilanteessa 
olevat elinkeinonharjoittajat pitäisivät 
yleisesti sovellettavana.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tätä ei voida edes määrittää esimerkiksi tuomioistuimessa.

Tarkistus 148
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 68 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on tarpeen säännellä seikkaa, jota ei 
käsitellä erikseen osapuolten sopimuksessa 
eikä kauppatavassa, käytännöissä tai
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
säännöissä, voidaan soveltaa implisiittisesti 
täydentävää sopimusehtoa, ottaen
huomioon erityisesti seuraavat seikat:

1. Kun on tarpeen säännellä seikkaa, jota ei 
käsitellä erikseen osapuolten sopimuksessa 
eikä 67 artiklassa tarkoitetuissa
kauppatavassa ja käytännöissä tai yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain säännöissä, 
voidaan soveltaa implisiittisesti 
täydentävää sopimusehtoa. Tällöin on 
otettava huomioon seuraavat seikat:
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Or. de

Perustelu

On epäselvää, miten tällainen sopimuksen lisämääräys on nähtävä sitä seuraavien a–c 
alakohdan yhteydessä. Sitä vastoin kohtuullisuuden käsite seuraa yleisen eurooppalaisen 
kauppaoikeuden 5 artiklan 1 kohdasta.

Tarkistus 149
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 69 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos elinkeinonharjoittaja esittää ennen 
sopimuksen tekemistä joko toiselle 
osapuolelle tai julkisesti lausuman sen 
sopimuksen kohteen ominaisuuksista, jota 
elinkeinonharjoittajan on määrä toimittaa 
sopimuksen nojalla, lausuma sisällytetään 
sopimusehtoihin, paitsi jos

1. Jos elinkeinonharjoittaja esittää ennen 
sopimuksen tekemistä julkisesti lausuman 
sen sopimuksen kohteen ominaisuuksista, 
jota elinkeinonharjoittajan on määrä 
toimittaa sopimuksen nojalla, lausuma 
sisällytetään sopimusehtoihin, paitsi jos

Or. de

Tarkistus 150
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 69 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun toinen osapuoli on kuluttaja, 1 
kohdan soveltamista varten katsotaan, että 
valmistajan tai muun henkilön 
sopimuksentekoa edeltävissä 
liiketoimintaketjun vaiheissa antaman 
julkisen lausuman on antanut 
elinkeinonharjoittaja itse, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja ei
sopimuksentekoajankohtana tiennyt eikä 
sen voida olettaa tienneen lausumasta.

3. Kun toinen osapuoli on kuluttaja, 1 
kohdan soveltamista varten katsotaan, että 
valmistajan tai muun henkilön 
sopimuksentekoa edeltävissä 
liiketoimintaketjun vaiheissa 2 kohdan 
mukaisesti antaman julkisen lausuman on 
antanut elinkeinonharjoittaja itse, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja ei 
sopimuksentekoajankohtana tiennyt eikä 
sen voida olettaa tienneen lausumasta.

Or. de
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Perustelu

"Muuta henkilöä" koskeva vastuu ei voi olla rajaton, koska muu henkilö voi olla mikä tahansa 
taho.

Tarkistus 151
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä suhteissa katsotaan tätä artiklaa 
sovellettaessa, että sopimusehtoja ei ole 
saatettu riittävällä tavalla kuluttajan 
huomioon, jos niihin vain viitataan 
sopimusasiakirjassa, vaikka kuluttaja 
allekirjoittaisi kyseisen asiakirjan.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kohta on korvattava seuraavalla kohdalla, joka on selvempi ja tarkempi.

Tarkistus 152
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 70 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Osapuoli on toteuttanut 1 kohdassa 
tarkoitetut vaaditut kohtuulliset 
toimenpiteet, kun sopimusta tehtäessä
(a) toinen sopimuspuoli viittaa niihin 
nimenomaisesti, tai jos nimenomainen 
viittaaminen on sopimuksen tekotavan 
vuoksi kohtuuttoman vaikeaa, viittaa 
niihin sopimuksen tekopaikassa selvästi 
näkyvällä tekstillä ja
(b) osapuoli antaa toiselle osapuolelle 
mahdollisuuden saada tietoa niiden 
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sisällöstä kohtuullisella tavalla
ja toinen sopimuspuoli nimenomaisesti 
hyväksyy niiden pätevyyden.

Or. de

Perustelu

Sanamuodon mallina on Saksan lainsäädäntö (§ 305 II BGB).

Tarkistus 153
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
väliseen sopimukseen sisältyvä 
sopimusehto, joka velvoittaa kuluttajan 
suorittamaan muita maksuja 
elinkeinonharjoittajan pääasiallisesta 
sopimusvelvoitteesta suoritettavan 
vastikkeen lisäksi ja johon on saatu 
suostumus käyttämällä oletusvalintoja,
jotka kuluttajan on hylättävä välttääkseen 
maksun, ei sido kuluttajaa, paitsi jos 
kuluttaja on nimenomaisesti suostunut 
lisämaksuun ennen kuin sopimus on tullut
häntä sitovaksi. Jos kuluttaja on suorittanut 
lisämaksun, hänellä on oikeus saada se 
takaisin.

1. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
väliseen sopimukseen sisältyvä 
sopimusehto, joka velvoittaa kuluttajan 
suorittamaan muita maksuja 
elinkeinonharjoittajan pääasiallisesta 
sopimusvelvoitteesta suoritettavan 
vastikkeen lisäksi, jää kokonaisuudessaan 
sopimuksen ulkopuolelle. Tämä koskee 
myös tilannetta, jossa 
elinkeinonharjoittaja on velvollinen näin 
korvattavaan lisäsuoritukseen. Jos 
kuluttaja on nimenomaisesti hyväksynyt 
sopimuksen tämän määräyksen ottamisen 
mukaan, ennen kuin sopimus on sitonut
häntä, kuluttaja on velvollinen 
maksamaan. Suostumukseksi ei katsota 
sitä, että kuluttaja ei ole nimenomaisesti 
hylännyt sopimusehtoa. Jos kuluttaja on 
suorittanut lisämaksun, hänellä on oikeus 
saada se takaisin. Myyjän on otettava 
sopimusehtojen mukaisesti toimitettu 
tavara takaisin omalla kustannuksellaan.
Tällöin oikeutta korvaukseen ei ole.

Or. de

Perustelu

Muussa tapauksessa oikeusvaikutuksen osalta jää epäselväksi, raukeaako vain ostajan 
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maksuvelvollisuus mutta ei kuitenkaan myyjän suoritusvelvollisuus.

Tarkistus 154
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 76 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos sopimusta tai siihen perustuvia 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa 
viestinnässä käytettävästä kielestä ei voida 
muutoin päättää, on käytettävä kieltä, jolla 
sopimus on tehty.

1. Jos sopimusta tai siihen perustuvia 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa 
viestinnässä käytettävästä kielestä ei voida 
muutoin päättää, on käytettävä kieltä, jolla 
sopimus on tehty.

2. Jos osapuolet ovat käyttäneet 
sopimuksen tekemisessä kahta eri kieltä, 
on käytettävä enemmän käytettyä kieltä.
Tätä ei sovelleta, jos toinen osapuolista on 
kuluttaja. Tällöin käytetään kuluttajan 
kieltä.

Or. de

Tarkistus 155
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun sopimusvelvoitteita on tarkoitus 
suorittaa jatkuvasti tai toistuvasti eikä 
sopimusehdoissa määrätä, milloin 
sopimussuhteen on tarkoitus päättyä, tai 
todeta, että se päätetään antamalla 
irtisanomisilmoitus, kumpi tahansa 
osapuoli voi päättää sopimussuhteen 
sanomalla sopimuksen irti enintään kahden 
kuukauden irtisanomisajalla.

1. Kun sopimusvelvoitteita on tarkoitus 
suorittaa jatkuvasti tai toistuvasti eikä 
sopimusehdoissa määrätä, milloin 
sopimussuhteen on tarkoitus päättyä, tai 
todeta, että se päätetään antamalla 
irtisanomisilmoitus, kumpi tahansa 
osapuoli voi päättää sopimussuhteen
milloin tahansa sanomalla sopimuksen irti 
enintään kahden kuukauden 
irtisanomisajalla.

Or. de
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Perustelu

Osapuolet voivat tulkita saksankielisen version ilmauksen "kohtuullisen ajan kuluessa" hyvin 
eri tavalla. Selvä ja yksiselitteinen määräaika on parempi. Kolme kuukautta vastaa Saksan 
lakia (§ 309 nr. 9c BGB).

Tarkistus 156
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 9 luku

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 157
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osapuolen sopimusvelvoitteiden 
laiminlyönnillä voidaan katsoa olevan 
perusteltu syy, jos se johtuu esteestä, 
johon osapuoli ei voi vaikuttaa, ja jos ei
voida olettaa, että osapuoli olisi voinut 
ottaa esteen huomioon sopimuksen 
tekoajankohtana tai välttää tai voittaa 
esteen tai sen seuraukset.

1. Osapuolen sopimusvelvoitteiden 
laiminlyönnillä voidaan katsoa olevan 
perusteltu syy, jos osapuolen ei 
objektiivisesti voida katsoa olevan 
vastuussa siitä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen eurooppalaisen kauppalain 2 artiklan usein 
käytetyn termin "perusteltu" kanssa sekä yksinkertaistamiseen. Määritelmä edistää 
yksinkertaistamista.

Tarkistus 158
Evelyne Gebhardt
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 91 kohta

Komission teksti Tarkistus

91 artikla Poistetaan.
Myyjän tärkeimmät velvollisuudet

Tavaroiden myyjän tai digitaalisen 
sisällön toimittajan, jäljempänä tässä 
osassa ’myyjä’, velvollisuutena on
a) toimittaa tavarat tai digitaalinen 
sisältö;
b) siirtää tavaroiden omistusoikeus, 
mukaan lukien sen aineellisen välineen 
omistusoikeus, jolla digitaalinen sisältö 
toimitetaan;
c) varmistaa, että tavara tai digitaalinen 
sisältö on sopimuksenmukaista;
d) varmistaa, että ostajalla on oikeus 
käyttää digitaalista sisältöä sopimuksen 
mukaisesti; ja
e) toimittaa tavaroihin tai digitaaliseen 
sisältöön liittyvät asiakirjat siten kuin 
sopimuksessa edellytetään.

Or. de

Tarkistus 159
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 91 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tavaroiden myyjän tai digitaalisen sisällön
toimittajan, jäljempänä tässä osassa
’myyjä’, velvollisuutena on

Tavaroiden tai digitaalisen sisällön myyjän, 
jäljempänä tässä osassa ’myyjä’, 
velvollisuutena on

Or. de

Perustelu

Yksinkertaisuuden vuoksi ostosopimuksesta poistetaan digitaalisen sisällön toimittaja.
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Tarkistus 160
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 92 artikla

Komission teksti Tarkistus

92 artikla Poistetaan.
Kolmannen suoritus

1. Myyjä voi uskoa sopimuksen 
suorittamisen toiselle henkilölle, paitsi jos 
sopimusehdoissa edellytetään myyjän 
henkilökohtaista suoritusta.
2. Myyjä, joka uskoo suorituksen toiselle 
henkilölle, on edelleen vastuussa 
suorituksesta.
3. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa osapuolet eivät 
voi kuluttajan vahingoksi sulkea pois 
2 kohdan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia.

Or. de

Tarkistus 161
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 92 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa osapuolet eivät 
voi kuluttajan vahingoksi sulkea pois 
2 kohdan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia.

3. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa osapuolet eivät 
voi kuluttajan vahingoksi sulkea pois 
2 kohdan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia, paitsi jos 
kuluttaja hyväksyy sen nimenomaisesti.

Or. de
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Perustelu

Tarkistus vastaa 150 artiklan 3 kohtaa, koska tässä säännösten on oltava samanlaisia ja 
yhdenmukaisia.

Tarkistus 162
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 93 artikla

Komission teksti Tarkistus

93 artikla Poistetaan.
Toimituspaikka

1. Jos toimituspaikkaa ei voida muutoin 
määrittää, se on
(a) kuluttajan asuinpaikka sopimuksen 
tekoajankohtana, jos kyseessä on 
kuluttajan kanssa tehty myyntisopimus tai 
digitaalisen sisällön toimittamista koskeva 
sopimus, joka on tehty etäsopimuksena tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa, tai jos myyjä on 
sopimuksessa sitoutunut järjestämään 
kuljetuksen ostajalle;
(b) kaikissa muissa tapauksissa:
i) jos myyntisopimukseen sisältyy tavaran 
kuljettaminen yhden tai useamman 
rahdinkuljettajan toimesta, ensimmäisen 
rahdinkuljettajan lähin keräyspiste;
ii) jos sopimus ei kata kuljetusta, myyjän 
liikepaikka sopimuksen tekoajankohtana.
2. Jos myyjällä on useampi kuin yksi 
liikepaikka, 1 kohdan b alakohdan 
soveltamista varten liikepaikka on se, jolla 
on lähin liittymä toimitusvelvoitteeseen.

Or. de

Tarkistus 163
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 93 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajan asuinpaikka sopimuksen 
tekoajankohtana, jos kyseessä on kuluttajan 
kanssa tehty myyntisopimus tai digitaalisen 
sisällön toimittamista koskeva sopimus, 
joka on tehty etäsopimuksena tai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, 
tai jos myyjä on sopimuksessa sitoutunut 
järjestämään kuljetuksen ostajalle;

(a) kuluttajan asuinpaikka sopimuksen 
tekoajankohtana tai kuluttajan ilmoittama 
paikka, jos kyseessä on kuluttajan kanssa 
tehty myyntisopimus tai digitaalisen 
sisällön toimittamista koskeva sopimus, 
joka on tehty etäsopimuksena tai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, 
tai jos myyjä on sopimuksessa sitoutunut 
järjestämään kuljetuksen ostajalle;

Or. de

Tarkistus 164
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 93 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos myyntisopimukseen sisältyy tavaran 
kuljettaminen yhden tai useamman 
rahdinkuljettajan toimesta, ensimmäisen 
rahdinkuljettajan lähin keräyspiste;

i) jos myyntisopimukseen sisältyy tavaran 
kuljettaminen yhden tai useamman 
rahdinkuljettajan toimesta, luovutuspaikka 
ensimmäiselle rahdinkuljettajalle;

Or. de

Perustelu

94 artiklan 1 kohdan b alakohdan muoto on parempi, ja on saavutettava yhdenmukaisuus sen 
kanssa.

Tarkistus 165
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 94 artikla

Komission teksti Tarkistus

94 artikla Poistetaan.
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Toimitustapa
1. Ellei muuta ole sovittu, myyjän on 
täytettävä toimitusvelvoitteensa:
(a) siirtämällä tavaran tai digitaalisen 
sisällön tosiasiallinen hallinta tai 
valvontaoikeus kuluttajalle, jos kyseessä 
on kuluttajan kanssa tehty myyntisopimus 
tai digitaalisen sisällön toimittamista 
koskeva sopimus, joka on tehty 
etäsopimuksena tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, tai 
jos myyjä on sopimuksessa sitoutunut 
järjestämään kuljetuksen ostajalle;
(b) muissa tapauksissa, joissa sopimus 
kattaa tavaran kuljetuksen 
rahdinkuljettajan toimesta, luovuttamalla 
tavara ensimmäiselle rahdinkuljettajalle 
ostajalle toimittamista varten ja 
luovuttamalla ostajalle asiakirjat, jotka 
tämä tarvitsee ottaakseen tavaran vastaan 
rahdinkuljettajalta, jonka hallussa tavara 
on; tai
(c) muissa kuin a tai b kohdan 
soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa 
saattamalla tavarat tai digitaalinen 
sisältö, tai jos on sovittu, että myyjän 
tarvitsee toimittaa ainoastaan tavaroihin 
liittyvät asiakirjat, nämä asiakirjat ostajan 
saataville.
2. Edellä olevassa 1 kohdan a ja c 
alakohdassa viittaus kuluttajaan tai 
ostajaan voi tarkoittaa myös kuluttajan tai 
ostajan sopimuksen mukaisesti 
mainitsemaa kolmatta, joka ei ole 
rahdinkuljettaja.

Or. de

Tarkistus 166
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 94 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) muissa tapauksissa, joissa sopimus 
kattaa tavaran kuljetuksen rahdinkuljettajan 
toimesta, luovuttamalla tavara 
ensimmäiselle rahdinkuljettajalle ostajalle 
toimittamista varten ja luovuttamalla 
ostajalle asiakirjat, jotka tämä tarvitsee 
ottaakseen tavaran vastaan 
rahdinkuljettajalta, jonka hallussa tavara 
on; tai

(b) muissa tapauksissa, joissa sopimus 
kattaa tavaran kuljetuksen rahdinkuljettajan
tai useamman rahdinkuljettajien toimesta, 
luovuttamalla tavara ensimmäiselle 
rahdinkuljettajalle ostajalle toimittamista 
varten ja luovuttamalla ostajalle asiakirjat, 
jotka tämä tarvitsee ottaakseen tavaran 
vastaan rahdinkuljettajalta, jonka hallussa 
tavara on; tai

Or. de

Perustelu

Vastaavuus 93 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan kanssa on tarpeen.

Tarkistus 167
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 95 artikla

Komission teksti Tarkistus

95 artikla Poistetaan.
Toimitusajankohta

1. Jos toimitusajankohtaa ei voida 
muutoin määrittää, tavara tai digitaalinen 
sisältö on toimitettava sopimuksen 
tekemisen jälkeen ilman aiheetonta 
viivytystä.
2. Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välillä tehty sopimus, 
elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
tavara tai digitaalinen sisältö viimeistään 
30 päivän kuluttua sopimuksen 
tekemisestä, paitsi jos osapuolet ovat 
sopineet toisin.

Or. de
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Tarkistus 168
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 95 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välillä tehty sopimus, 
elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
tavara tai digitaalinen sisältö viimeistään 
30 päivän kuluttua sopimuksen 
tekemisestä, paitsi jos osapuolet ovat 
sopineet toisin.

2. Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välillä tehty sopimus, 
elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
tavara tai digitaalinen sisältö viipymättä ja
viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen 
tekemisestä, paitsi jos osapuolet ovat 
sopineet toisin.

Or. de

Tarkistus 169
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 96 artikla

Komission teksti Tarkistus

96 artikla Poistetaan.
Tavaran kuljettamista koskevat myyjän 

velvollisuudet
1. Jos myyjä on sopimuksen mukaan 
velvollinen järjestämään tavaran 
kuljetuksen, hänen tulee tehdä sellaiset 
sopimukset, jotka ovat tarpeen tavaran 
kuljettamiseksi määräpaikkaan 
olosuhteisiin soveltuvalla kuljetustavalla 
ja tällaisessa kuljetuksessa noudatettavin 
tavanomaisin ehdoin.
2. Jos myyjä sopimuksen mukaisesti 
luovuttaa tavaran rahdinkuljettajan 
hallintaan ja jos tavaraa ei ole siihen 
tehdyin merkinnöin, laivausasiakirjojen 
perusteella tai muuten selvästi yksilöity 
sopimuksessa tarkoitetuksi, myyjän tulee 
ilmoittaa ostajalle lähetyksestä ja 
yksilöidä tavara ilmoituksessa.
3. Jos myyjä ei ole velvollinen ottamaan 
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vakuutusta tavaran kuljetuksen varalle, 
hänen tulee ostajan pyynnöstä antaa tälle 
kaikki käytettävissä olevat vakuutuksen 
ottamiseen tarpeelliset tiedot.

Or. de

Tarkistus 170
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 97 artikla

Komission teksti Tarkistus

97 artikla Poistetaan.
Tavara tai digitaalinen sisältö, jota ostaja 

ei hyväksy
1. Jos tavara tai digitaalinen sisältö jää 
myyjän haltuun siksi, että ostaja ei ole 
suostunut ottamaan toimitusta vastaan, 
vaikka se on hänen velvollisuutensa, 
myyjän on toteutettava kaikki 
olosuhteisiin nähden kohtuulliset toimet 
niiden suojaamista ja säilyttämistä varten.
2. Myyjä vapautuu toimitusvelvoitteesta, 
jos hän
(a) jättää tavarat tai digitaalisen sisällön 
kolmannen säilytettäväksi kohtuullisin 
ehdoin ostajan kustannuksella ja 
ilmoittaa tästä ostajalle; tai
(b) myy tavarat tai digitaalisen sisällön 
kohtuullisin ehdoin ilmoitettuaan 
myynnistä ostajalle ja maksaa nettotuoton 
ostajalle.
3. Myyjällä on oikeus saada korvauksena 
tai pidättää itsellään myyntituotosta 
hänelle aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset.

Or. de
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Tarkistus 171
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 97 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 93–97 artiklaa sovelletaan 
vastaavasti tehdyn toimituksen 
palautukseen sopimuksesta vapautumisen 
tai sopimuksen päättymisen johdosta.

Or. de

Tarkistus 172
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 98 artikla

Komission teksti Tarkistus

98 artikla Poistetaan.
Vaikutus vaaranvastuun siirtymiseen

Toimituksen vaikutusta vaaranvastuun 
siirtymiseen säännellään 14 luvussa.

Or. de

Tarkistus 173
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 99 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tavara tai digitaalinen sisältö on 
sopimuksenmukainen, jos

1. Myyjä on velvollinen toimittamaan 
tavarat tai digitaalisen sisällön 
sopimuksen mukaisesti. Tavara tai 
digitaalinen sisältö on 
sopimuksenmukainen, jos

Or. de
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Tarkistus 174
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 99 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta tavara tai digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksenmukainen, sen on täytettävä 
myös 100–102 artiklassa säädetyt 
vaatimukset, paitsi jos osapuolet ovat 
sopineet toisin.

2. Jotta tavara tai digitaalinen sisältö olisi 
sopimuksenmukainen, sen on täytettävä 
myös [...] artiklassa säädetyt vaatimukset
(tavaroiden ja digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuutta koskevat 
vaatimukset; virheellinen asennus 
kuluttajan kanssa tehdyssä 
myyntisopimuksessa).

Or. de

Tarkistus 175
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikä tahansa kuluttajan kanssa 
tehdyssä myyntisopimuksessa oleva ehto, 
joka poikkeaa 100, 102 ja 103 artiklasta 
kuluttajan vahingoksi, on pätevä vain jos 
kuluttaja tiesi tavaraa tai digitaalista 
sisältöä koskevasta seikasta sopimuksen 
tekoajankohtana ja hyväksyi tavaran tai 
digitaalisen sisällön olevan 
sopimuksenmukainen tehdessään 
sopimuksen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Selvennys kaikkien sopimuspuolten ja myös yritysten kannalta 104 artiklassa.
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Tarkistus 176
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 99 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikä tahansa kuluttajan kanssa tehdyssä 
myyntisopimuksessa oleva ehto, joka 
poikkeaa 100, 102 ja 103 artiklasta 
kuluttajan vahingoksi, on pätevä vain jos 
kuluttaja tiesi tavaraa tai digitaalista 
sisältöä koskevasta seikasta sopimuksen 
tekoajankohtana ja hyväksyi tavaran tai 
digitaalisen sisällön olevan 
sopimuksenmukainen tehdessään 
sopimuksen.

3. Mikä tahansa kuluttajan kanssa tehdyssä 
myyntisopimuksessa oleva ehto, joka 
poikkeaa [...] (tavaroiden ja digitaalisen 
sisällön sopimuksenmukaisuutta koskevat 
vaatimukset; virheellinen asennus 
kuluttajan kanssa tehdyssä 
myyntisopimuksessa) artiklasta kuluttajan 
vahingoksi, on pätevä vain jos kuluttaja 
tiesi tavaraa tai digitaalista sisältöä 
koskevasta seikasta sopimuksen 
tekoajankohtana ja hyväksyi
nimenomaisesti tavaran tai digitaalisen 
sisällön olevan sopimuksenmukainen 
tehdessään sopimuksen.

Or. de

Tarkistus 177
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 99 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun kyseessä on kuluttajan kanssa 
tehty myyntisopimus, osapuolet eivät voi 
kuluttajan vahingoksi sulkea pois 3 
kohdan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 178
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 99 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kun kyseessä on kuluttajan kanssa 
tehty myyntisopimus, osapuolet eivät voi 
kuluttajan vahingoksi sulkea pois 3 
kohdan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 179
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 100 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tavaroiden tai digitaalisen sisällön Jos osapuolet eivät ole sopineet muusta 
sopimuksella, lisäksi tavaroiden tai 
digitaalisen sisällön

Or. de

Perustelu

99 artiklan ja 100 artiklan välinen suhde ei ole täysin selvä. Tarkistuksella esitetään 100 
artiklan 2 kohdan lause, joka selventää suhdetta edelleen.

Tarkistus 180
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 100 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niillä on oltava samat ominaisuudet kuin 
myyjän kuluttajalle esittämällä tavaroiden 
tai digitaalisen sisällön näytteellä tai 
mallilla;

c) niillä on oltava samat ominaisuudet kuin 
myyjän kuluttajalle esittämällä näytteellä 
tai mallilla;

Or. de
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Tarkistus 181
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 100 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mukana on toimitettava sellaiset
lisävarusteet, asennusohjeet tai muut 
ohjeet, jotka ostaja voi kohtuudella olettaa 
saavansa;

e) mukana on toimitettava lisävarusteet, 
asennusohjeet tai muut ohjeet;

Or. de

Tarkistus 182
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 100 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laadun ja ominaisuuksien on vastattava 
ennen sopimuksentekoa annettuja 
lausumia, jotka 69 artiklan nojalla 
muodostavat osan sopimusehdoista; ja

f) laadun ja ominaisuuksien on vastattava 
ennen sopimuksentekoa annettuja 
lausumia, jotka 69 artiklan nojalla 
muodostavat osan sopimusehdoista;

Or. de

Perustelu

Muussa tapauksessa kyse olisi kaikkien kriteereiden kumulatiivisesta luettelosta. Kyse on 
kuitenkin hierarkkisesta suhteesta.

Tarkistus 183
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 100 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laadun ja ominaisuuksien on vastattava 
ennen sopimuksentekoa annettuja 
lausumia, jotka 69 artiklan nojalla 
muodostavat osan sopimusehdoista; ja

f) laadun ja ominaisuuksien on vastattava 
ennen sopimuksentekoa annettuja 
lausumia; ja
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Or. de

Tarkistus 184
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 100 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) laadun ja ominaisuuksien on oltava 
sellaiset kuin ostaja voi olettaa. Kun 
määritellään, mitä ostaja voi olettaa 
digitaalisesta sisällöstä, otetaan huomioon 
se, onko digitaalinen sisältö toimitettu 
vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta.

g) laadun ja ominaisuuksien on oltava 
sellaiset kuin ostaja voi kohtuudella 
olettaa. Kun määritellään, mitä ostaja voi 
olettaa digitaalisesta sisällöstä, otetaan 
huomioon se, onko digitaalinen sisältö 
toimitettu vastikkeeksi kauppahinnan 
maksamisesta.

Or. de

Tarkistus 185
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 100 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) laadun ja ominaisuuksien on oltava 
sellaiset kuin ostaja voi olettaa. Kun 
määritellään, mitä ostaja voi olettaa 
digitaalisesta sisällöstä, otetaan huomioon 
se, onko digitaalinen sisältö toimitettu 
vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta.

g) laadun ja ominaisuuksien on oltava 
sellaiset kuin kuluttaja voi olettaa, mikä 
koskee kestävyyttä, ulkonäköä ja pienten 
puutteiden puuttumista. Kun määritellään, 
mitä ostaja voi olettaa digitaalisesta 
sisällöstä, otetaan huomioon se, onko 
digitaalinen sisältö toimitettu vastikkeeksi 
kauppahinnan maksamisesta.

Or. de

Tarkistus 186
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 101 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Osapuolet eivät voi kuluttajan 
vahingoksi sulkea pois tämän artiklan 
soveltamista tai poiketa siitä tai muuttaa 
sen vaikutuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 187
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 102 artikla

Komission teksti Tarkistus

102 artikla Poistetaan.
Kolmannen oikeudet tai vaatimukset

1. Tavaraan tai digitaaliseen sisältöön ei 
saa kohdistua mitään kolmannen 
oikeuksia tai sellaisia kolmannen 
vaatimuksia, jotka eivät ole ilmeisen 
perusteettomia.
2. Jollei 3 ja 4 kohdasta muuta johdu, 
immateriaalioikeuteen perustuvien 
oikeuksien tai vaatimusten osalta 
tavaraan tai digitaaliseen sisältöön ei saa 
kohdistua mitään kolmannen oikeuksia 
tai sellaisia kolmannen vaatimuksia, jotka 
eivät ole ilmeisen perusteettomia:
(a) sen valtion lain mukaan, missä 
tavaraa tai digitaalista sisältöä on 
tarkoitus käyttää sopimuksen mukaisesti
tai, jos tästä ei ole sovittu, sen valtion lain 
mukaan, missä sijaitsee ostajan 
liikepaikka, tai jos kyseessä on 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tehty sopimus, kuluttajan 
asuinpaikka, jonka kuluttaja on 
ilmoittanut sopimuksen tekoajankohtana;
ja
(b) joista myyjä tiesi tai joista sen voidaan 
olettaa tienneen sopimuksen 
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tekoajankohtana.
3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
elinkeinonharjoittajien välisiin 
sopimuksiin, jos ostaja tiesi tai hänen 
voidaan olettaa tienneen 
immateriaalioikeuteen perustuvista 
oikeuksista tai vaatimuksista sopimuksen 
tekoajankohtana.
4. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisiin sopimuksiin, jos kuluttaja tiesi tai 
hänen voidaan olettaa tienneen 
immateriaalioikeuteen perustuvista 
oikeuksista tai vaatimuksista sopimuksen 
tekoajankohtana.
5. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa osapuolet eivät voi 
kuluttajan vahingoksi sulkea pois tämän 
artiklan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia.

Or. de

Tarkistus 188
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 102 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tavaraan tai digitaaliseen sisältöön ei 
saa kohdistua mitään kolmannen oikeuksia 
tai sellaisia kolmannen vaatimuksia, jotka 
eivät ole ilmeisen perusteettomia.

1. Tavaraan tai digitaaliseen sisältöön ei 
saa kohdistua mitään kolmannen oikeuksia 
tai perusteltuja kolmannen vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Ei ilmeisen perusteeton = perusteltu.

Tarkistus 189
Evelyne Gebhardt
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 103 artikla

Komission teksti Tarkistus

103 artikla Poistetaan.
Digitaalisen sisällön 

sopimuksenvastaisuuden rajoittaminen
Digitaalista sisältöä ei pidetä 
sopimuksenvastaisena pelkästään sen 
vuoksi, että sopimuksen tekemisen jälkeen 
on tullut saataville päivitettyä digitaalista 
sisältöä.

Or. de

Tarkistus 190
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 104 artikla

Komission teksti Tarkistus

104 artikla Poistetaan.
Ostajan tieto tavaran virheellisyydestä 

elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimuksissa

Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajien 
välinen sopimus, myyjä ei ole vastuussa 
tavaran virheestä, jos ostaja sopimuksen 
tekoajankohtana tiesi tai ei ole voinut olla 
tietämättä tällaisesta virheestä.

Or. de

Tarkistus 191
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 104 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Ostajan tieto tavaran virheellisyydestä
elinkeinonharjoittajien välisissä 

sopimuksissa

Ostajan tieto tavaran tai digitaalisen 
sisällön virheellisyydestä

Or. de

Perustelu

Vastuun poissulkemista tapauksissa, joissa ostaja tietää sopimuksenvastaisuudesta, ei saa 
rajoittaa yrityksiin. Kuluttajan kannalta tällöin sovelletaan myös kunniallisen ja vilpittömän 
menettelyn periaatetta liittyen poikkeukseen myyjän toimiessa kavalasti.

Tarkistus 192
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 104 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajien 
välinen sopimus, myyjä ei ole vastuussa 
tavaran virheestä, jos ostaja sopimuksen 
tekoajankohtana tiesi tai ei ole voinut olla 
tietämättä tällaisesta virheestä.

Myyjä ei ole vastuussa tavaran virheestä, 
jos ostaja sopimuksen tekoajankohtana 
tiesi tai ei ole voinut olla tietämättä 
tällaisesta virheestä.

Or. de

Tarkistus 193
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 105 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Myyjä on vastuussa sellaisesta tavaran 
virheestä, joka on olemassa kun 
vaaranvastuu siirtyy ostajalle 14 luvun 
mukaisesti.

1. Myyjä on vastuussa sellaisesta tavaran 
virheestä, joka on olemassa kun 
vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle.

Or. de
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Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautetun 105 artiklan pitäisi olla järjestyksessä 
suoraan 114 artiklan ja [...] artiklan (määräajat) välissä.

Tarkistus 194
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 105 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä on kuluttajan kanssa tehty 
myyntisopimus, katsotaan, että virhe, joka 
ilmenee kuuden kuukauden kuluessa siitä 
kun vaaranvastuu siirtyy ostajalle, on ollut 
olemassa jo silloin kun vastuu siirtyi 
ostajalle, jollei tämä ole ristiriidassa 
tavaran, digitaalisen sisällön tai virheen 
luonteen kanssa.

2. Kun kyseessä on kuluttajan kanssa tehty 
myyntisopimus tai digitaalisen sisällön 
toimittamista koskeva sopimus, katsotaan, 
että virhe, joka ilmenee vuoden kuluessa 
siitä kun vaaranvastuu siirtyy kuluttajalle, 
on ollut olemassa jo silloin kun vastuu 
siirtyi ostajalle, jollei tämä ole ristiriidassa 
tavaran, digitaalisen sisällön tai virheen 
luonteen kanssa.

Or. de

Perustelu

Todistustaakan kääntäminen on tällä hetkellä rajoitettu kuuteen kuukauteen direktiivillä 
1999/44/EU. Käytännössä on kuitenkin yhä uudelleen osoittautunut, että kuuden kuukauden 
jälkeen ilmenevät puutteet jäävät usein tunnustamatta, vaikka takuu on edelleen olemassa
Ilman kalliita asiantuntijalausuntoja kuluttaja ei juurikaan voi todistaa, että puute on ollut 
olemassa jo kaupantekohetkellä. Siksi määräaikaa on pidennettävä.

Tarkistus 195
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 105 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 101 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa 
tapauksissa tämän artiklan 1 tai 2 kohdassa 
esitettyjen, vaaranvastuun siirtymistä 
ostajalle koskevien viittausten katsotaan 
viittaavan aikaan, jolloin asennus on 

3. Edellä olevan 101 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa 
tapauksissa tämän artiklan 1 tai 2 kohdassa 
esitettyjen, vaaranvastuun siirtymistä 
ostajalle koskevien viittausten katsotaan 
viittaavan aikaan, jolloin asennus on 
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saatettu loppuun. Edellä olevan 101 
artiklan 1 kohdan b alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa 
viittausten katsotaan viittaavan aikaan, 
jolloin kuluttajalla on ollut kohtuullisesti 
aikaa suorittaa asennus.

saatettu loppuun. Edellä olevan 101
artiklan 1 kohdan b alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa 
viittausten katsotaan viittaavan aikaan, 
jolloin kuluttajalla on ollut kohtuullisesti 
aikaa suorittaa asennus tai kuluttaja olisi 
voinut suorittaa sen.

Or. de

Tarkistus 196
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 105 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa osapuolet eivät voi 
kuluttajan vahingoksi sulkea pois tämän 
artiklan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautetun 105 artiklan pitäisi olla järjestyksessä 
suoraan 114 artiklan ja [...] artiklan (määräajat) välissä.

Tarkistus 197
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos ostaja jättää täyttämättä jonkin 
sopimusvelvoitteensa, myyjä voi toteuttaa 
minkä tahansa seuraavista toimista:

1. Jos myyjä jättää täyttämättä
sopimuksenmukaisuutta koskevan 
velvoitteensa, kuluttaja voi toteuttaa minkä 
tahansa seuraavista toimista:

Or. de
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Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvät oikeussuojakeinot takaavat kuluttajansuojan korkean tason, 
ja sen vuoksi ne on sisällytettävä osittain tähän direktiiviin.

Tarkistus 198
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vaatia velvoitteen suorittamista, mikä 
käsittää erillisen suorituksen ja tavaroiden 
tai digitaalisen sisällön korjaamisen tai 
vaihtamisen tämän luvun 3 jakson 
mukaisesti;

(a) vaatia velvoitteen suorittamista, mikä 
käsittää erillisen suorituksen ja tavaroiden 
tai digitaalisen sisällön korjaamisen tai 
vaihtamisen;

Or. de

Tarkistus 199
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) pidättyä oman velvoitteensa 
suorittamisesta tämän luvun 4 jakson 
mukaisesti;

(b) pidättyä omasta suorituksestaan;

Or. de

Tarkistus 200
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) purkaa sopimuksen tämän luvun 5 
jakson mukaisesti ja vaatia jo maksetun 
kauppahinnan palauttamista 17 luvun 

(c) purkaa sopimuksen [...] artiklan 
(purkaminen sopimusvelvoitteen 
laiminlyönnin vuoksi) mukaisesti ja vaatia 
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mukaisesti; jo maksetun kauppahinnan palauttamista;

Or. de

Tarkistus 201
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) alentaa kauppahintaa tämän luvun 6 
jakson mukaisesti; ja

(d) alentaa kauppahintaa;

Or. de

Tarkistus 202
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) vaatia vahingonkorvausta 16 luvun 
mukaisesti.

(e) vaatia vahingonkorvausta.

Or. de

Tarkistus 203
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ostaja on kuluttaja: 2. Jos kyseessä on maksutta saataville 
annettu digitaalinen sisältö, kuluttaja voi 
käyttää edellä 1 kohdan a, b, c ja e
alakohdassa tarkoitettuja 
oikeussuojakeinoja.

Or. de
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Perustelu

Kuluttajien henkilötiedoilla on taloudellista arvoa. Näiden tietojen asettamista saataville 
seuraa konkreettinen vastasuoritus. Siksi kuluttajien pitää myös voida käyttää 
oikeussuojakeinoja.

Tarkistus 204
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ostajalla on oikeus käyttää mitä 
tahansa oikeussuojakeinoa, lukuun 
ottamatta suorituksesta pidättymistä, ellei 
myyjä käytä tämän luvun 2 jaksossa 
säädettyä oikeuttaan oikaista virhe; ja

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 205
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ostajan oikeus vedota tavaran 
virheeseen edellyttää tämän luvun 7 
jaksossa vahvistettujen tavaran 
tarkastamista ja virheestä ilmoittamista 
koskevien vaatimusten täyttämistä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 206
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos ostaja on kuluttaja: 3. Eri oikeussuojakeinoja voidaan käyttää 
samanaikaisesti, elleivät ne ole keskenään 
ristiriidassa.

Or. de

Tarkistus 207
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ostajan oikeudet eivät riipu myyjän 
mahdollisuudesta oikaista virhe; ja

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 208
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ostajan oikeudet eivät riipu myyjän 
mahdollisuudesta oikaista virhe; ja

(a) myyjällä ei ole oikeutta oikaista
virhettä lukuun ottamatta sopimuksia, 
jotka koskevat digitaalisen sisällön 
toimittamista ja sellaisten tavaroiden 
toimittamista, jotka on valmistettu 
kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai 
jotka on selvästi mukautettu 
henkilökohtaisiin tarpeisiin; ja

Or. de

Tarkistus 209
Evelyne Gebhardt
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tämän luvun 7 jaksossa vahvistettuja 
tavaran tarkastamista ja virheestä 
ilmoittamista koskevia vaatimuksia ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 210
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos on olemassa perusteltu syy siihen, 
että myyjä ei ole täyttänyt 
sopimusvelvoitteitaan, ostaja voi vedota 
mihin tahansa 1 kohdassa mainittuun 
oikeussuojakeinoon, suorituksen 
vaatimista ja vahingonkorvausta lukuun 
ottamatta.

4. Oikeus käyttää näitä 
oikeussuojakeinoja siirtyy tavaran tai 
digitaalisen sisällön myöhemmälle 
haltijalle, jos tämä on kuluttaja.

Or. de

Perustelu

Olisi selvennettävä, että oikeussuojakeinojen käyttömahdollisuus ei pääty tietyn ajan kuluttua 
omistajanvaihdoksen yhteydessä, vaan se siirtyy seuraavalle haltijalle, jos tämä toimii 
kuluttajan ominaisuudessa.

Tarkistus 211
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ostaja ei voi vedota 1 kohdassa 
mainittuihin oikeussuojakeinoihin siltä 

Poistetaan.



PE506.126v01-00 106/167 AM\928470FI.doc

FI

osin kuin ostaja on aiheuttanut myyjän 
sopimusvelvoitteiden täyttämättä 
jättämisen.

Or. de

Tarkistus 212
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Eri oikeussuojakeinoja voi käyttää 
samanaikaisesti, elleivät ne ole keskenään 
ristiriidassa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 213
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 107 artikla

Komission teksti Tarkistus

107 artikla Poistetaan.
Oikeussuojakeinojen rajoittaminen silloin 

kun digitaalista sisältöä ei toimiteta 
vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta
Jos digitaalista sisältöä ei toimiteta 
vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta, 
ostaja ei voi vedota 106 artiklan 1 kohdan 
a–d alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeussuojakeinoihin. Ostaja voi vaatia 
106 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
nojalla ainoastaan korvausta 
menetyksestä ja vahingosta, jonka 
toimitetun digitaalisen sisällön 
virheellisyys on aiheuttanut ostajan 
omaisuudelle, mukaan lukien laitteistot, 
ohjelmistot ja data, lukuun ottamatta 
hyötyä, joka ostajalta on jäänyt saamatta 
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kyseisen vahingon vuoksi.

Or. de

Tarkistus 214
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 107 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos digitaalista sisältöä ei toimiteta 
vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta, 
ostaja ei voi vedota 106 artiklan 1 kohdan 
a–d alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeussuojakeinoihin. Ostaja voi vaatia 106 
artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla 
ainoastaan korvausta menetyksestä ja 
vahingosta, jonka toimitetun digitaalisen 
sisällön virheellisyys on aiheuttanut ostajan 
omaisuudelle, mukaan lukien laitteistot, 
ohjelmistot ja data, lukuun ottamatta 
hyötyä, joka ostajalta on jäänyt saamatta 
kyseisen vahingon vuoksi.

Jos digitaalista sisältöä ei toimiteta 
vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta
tai muusta suorituksesta, ostaja ei voi 
vedota 106 artiklan 1 kohdan a–d 
alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeussuojakeinoihin. Ostaja voi vaatia 106 
artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla 
ainoastaan korvausta menetyksestä ja 
vahingosta, jonka toimitetun digitaalisen 
sisällön virheellisyys on aiheuttanut ostajan 
omaisuudelle, mukaan lukien laitteistot, 
ohjelmistot ja data, lukuun ottamatta 
hyötyä, joka ostajalta on jäänyt saamatta 
kyseisen vahingon vuoksi.

Or. de

Tarkistus 215
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 108 artikla

Komission teksti Tarkistus

108 artikla Poistetaan.
Pakottavuus

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa osapuolet eivät voi 
kuluttajan vahingoksi sulkea pois tämän 
artiklan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia ennen kuin 
kuluttaja on ilmoittanut virheestä 
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elinkeinonharjoittajalle.

Or. de

Tarkistus 216
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Myyjän oikeus oikaista virhe Palveluntarjoajan oikeus oikaista virhe

Or. de

Tarkistus 217
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos myyjä on toteuttanut suorituksen 
ennen määräaikaa ja saa tiedon siitä, että 
suoritus ei ole sopimuksenmukainen, hän 
voi toteuttaa uuden, sopimuksenmukaisen 
suorituksen, jos se on mahdollista toteuttaa 
suoritukselle tarkoitetussa määräajassa.

1. Jos palveluntarjoaja on toteuttanut 
suorituksen ennen määräaikaa ja saa tiedon 
siitä, että suoritus ei ole 
sopimuksenmukainen, hän voi toteuttaa 
uuden, sopimuksenmukaisen suorituksen, 
jos se on mahdollista toteuttaa suoritukselle 
tarkoitetussa määräajassa.

Or. de

Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautetun 109 artiklan pitäisi olla järjestyksessä 
suoraan 155 artiklan (kuluttajan oikeussuojakeinot) ja 158 artiklan (kuluttajan oikeus 
kieltäytyä suorituksesta) välissä.

Tarkistus 218
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa myyjä, joka on toteuttanut 
suorituksen, joka ei ole 
sopimuksenmukainen, voi 
sopimuksenvastaisuudesta tiedon saatuaan 
ilman aiheetonta viivytystä tarjoutua 
oikaisemaan sen omalla kustannuksellaan.

2. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa palveluntarjoaja, joka on 
toteuttanut suorituksen, joka ei ole 
sopimuksenmukainen, voi 
sopimuksenvastaisuudesta tiedon saatuaan 
ilman aiheetonta viivytystä tarjoutua 
oikaisemaan sen omalla kustannuksellaan.

Or. de

Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautetun 109 artiklan pitäisi olla järjestyksessä 
suoraan 155 artiklan (kuluttajan oikeussuojakeinot) ja 158 artiklan (kuluttajan oikeus 
kieltäytyä suorituksesta) välissä.

Tarkistus 219
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Ostaja voi kieltäytyä oikaisutarjouksesta 
vain jos

4. Kuluttaja voi kieltäytyä 
oikaisutarjouksesta vain jos

Or. de

Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautetun 109 artiklan pitäisi olla järjestyksessä 
suoraan 155 artiklan (kuluttajan oikeussuojakeinot) ja 158 artiklan (kuluttajan oikeus 
kieltäytyä suorituksesta) välissä.

Tarkistus 220
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oikaisua ei voida toteuttaa viipymättä ja (a) oikaisua ei voida toteuttaa viipymättä ja 
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aiheuttamatta ostajalle huomattavaa 
haittaa;

aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa 
haittaa;

Or. de

Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautetun 109 artiklan pitäisi olla järjestyksessä 
suoraan 155 artiklan (kuluttajan oikeussuojakeinot) ja 158 artiklan (kuluttajan oikeus 
kieltäytyä suorituksesta) välissä.

Tarkistus 221
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ostajalla on syy uskoa, että myyjän
tulevaan suoritukseen ei voi luottaa; tai

(b) kuluttajalla on syy uskoa, että
palveluntarjoajan tulevaan suoritukseen ei 
voi luottaa; tai

Or. de

Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautetun 109 artiklan pitäisi olla järjestyksessä 
suoraan 155 artiklan (kuluttajan oikeussuojakeinot) ja 158 artiklan (kuluttajan oikeus 
kieltäytyä suorituksesta) välissä.

Tarkistus 222
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Myyjällä on oltava kohtuullisesti aikaa 
toteuttaa oikaisu.

5. Palveluntarjoajalla on oltava 30 päivää
aikaa toteuttaa oikaisu.

Or. de
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Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautetun 109 artiklan pitäisi olla järjestyksessä 
suoraan 155 artiklan (kuluttajan oikeussuojakeinot) ja 158 artiklan (kuluttajan oikeus 
kieltäytyä suorituksesta) välissä.

Tarkistus 223
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ostaja voi pidättyä suorituksesta, 
kunnes oikaisu on tehty, mutta ostajan 
oikeudet, jotka ovat ristiriidassa sen 
kanssa, että myyjälle annetaan tietty aika 
oikaisun toteuttamiseen, keskeytyvät 
kunnes tuo määräaika on päättynyt.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautetun 109 artiklan pitäisi olla järjestyksessä 
suoraan 155 artiklan (kuluttajan oikeussuojakeinot) ja 158 artiklan (kuluttajan oikeus 
kieltäytyä suorituksesta) välissä.

Tarkistus 224
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Ostajalla on oikaisusta riippumatta 
oikeus vaatia vahingonkorvausta 
viivästyksestä sekä mistä tahansa muusta 
haitasta, joka johtuu oikaisusta tai jota 
oikaisu ei voi estää.

7. Kuluttajalla on oikaisusta riippumatta 
oikeus vaatia vahingonkorvausta 
viivästyksestä sekä mistä tahansa muusta 
haitasta, joka johtuu oikaisusta tai jota 
oikaisu ei voi estää.

Or. de
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Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautetun 109 artiklan pitäisi olla järjestyksessä 
suoraan 155 artiklan (kuluttajan oikeussuojakeinot) ja 158 artiklan (kuluttajan oikeus 
kieltäytyä suorituksesta) välissä.

Tarkistus 225
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 110 artikla

Komission teksti Tarkistus

110 artikla Poistetaan.
Oikeus vaatia myyjää suorittamaan 

velvoitteensa
1. Ostajalla on oikeus vaatia myyjää 
suorittamaan velvoitteensa.
2. Vaadittava suoritus voi olla myös 
sopimuksenvastaisen suorituksen 
oikaiseminen vastikkeetta.
3. Suoritusta ei voida vaatia, jos
(a) suoritus olisi mahdoton tai siitä on 
tullut lainvastainen; tai
(b) suorituksesta aiheutuvat rasitukset tai 
kustannukset olisivat epäsuhtaiset ostajan 
saamaan etuun verrattuna.

Or. de

Tarkistus 226
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 111 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä on kuluttajan kanssa 
tehty myyntisopimus ja 
elinkeinonharjoittajan on oikaistava virhe 
110 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
kuluttaja voi valita joko tavaran 

1. Jos tavara tai digitaalinen sisältö eivät 
vastaa sopimusta, kuluttaja voi vaatia 
maksutta oikeussuojakeinoja valitsemalla
joko tavaran korjaamisen tai vaihtamisen, 
paitsi jos valittu vaihtoehto olisi 
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korjaamisen tai vaihtamisen, paitsi jos 
valittu vaihtoehto olisi lainvastainen tai 
mahdoton tai aiheuttaisi toiseen 
vaihtoehtoon verrattuna myyjälle 
kustannuksia, jotka olisivat kohtuuttomia, 
kun otetaan huomioon:

lainvastainen tai mahdoton tai aiheuttaisi 
toiseen vaihtoehtoon verrattuna myyjälle 
kustannuksia, jotka olisivat kohtuuttomia, 
kun otetaan huomioon:

Or. de

Tarkistus 227
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 111 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kuluttaja vaatii virheen oikaisemista 
korjaamalla tai vaihtamalla 1 kohdan 
mukaisesti, kuluttaja voi vedota muihin 
oikeussuojakeinoihin vain jos 
elinkeinonharjoittaja ei suorita korjausta 
tai vaihtoa kohtuullisessa ajassa, joka voi 
olla enintään 30 päivää. Kuluttaja voi 
kuitenkin tänä aikana pidättyä 
suorituksesta.

2. Jos kuluttaja vaatii virheen oikaisemista 
korjaamalla tai vaihtamalla 1 kohdan 
mukaisesti, kuluttaja voi vedota muihin 
oikeussuojakeinoihin vain jos 
elinkeinonharjoittaja ei suostu 
suorittamaan korjausta tai vaihtoa tai ei 
suorita sitä kohtuullisessa ajassa, joka voi 
olla enintään 30 päivää. Kuluttaja voi 
kuitenkin tänä aikana pidättyä 
suorituksesta.

Or. de

Tarkistus 228
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 111 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kuluttaja vaatii virheen oikaisemista 
korjaamalla tai vaihtamalla 1 kohdan 
mukaisesti, kuluttaja voi vedota muihin 
oikeussuojakeinoihin vain jos
elinkeinonharjoittaja ei suorita korjausta 
tai vaihtoa kohtuullisessa ajassa, joka voi 
olla enintään 30 päivää. Kuluttaja voi 
kuitenkin tänä aikana pidättyä 

2. Jos kuluttaja vaatii virheen oikaisemista 
korjaamalla tai vaihtamalla 1 kohdan 
mukaisesti, kuluttaja voi vedota muihin 
oikeussuojakeinoihin vain jos
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suorituksesta.

Or. de

Perustelu

Näin varmistetaan, että korjaamistapauksessa kuluttaja ei joudu korjauskierteeseen, ja 
samalla parannetaan kuluttajansuojaa konkreettisesti. Monien maiden oikeuskäytännössä 
lähtökohtana vaikuttaa olevan, että kuluttaja voi käyttää oikeussuojakeinoja vasta toisen 
korjauksen jälkeen. Koska Euroopan sisämarkkinoilla etäisyydet ovat joskus suuria ja 
toimitusajat pitkiä, kuluttajalla pitäisi olla jo vian toisen ilmenemisen jälkeen mahdollisuus 
käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Tarkistus 229
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 111 artikla – 2 kohta – a–c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) elinkeinonharjoittaja ei ole suorittanut 
korjausta tai korvaavaa suoritusta 
kohtuullisen ajan kuluessa, joka on
enintään 30 päivää;
(b) myyjä on suoraan tai epäsuorasti 
kieltäytynyt oikaisemasta 
sopimuksenvastaisuutta;
(c) sama virhe on ilmennyt uudelleen 
korjauksen tai korvaavan suorituksen 
jälkeen.

Or. de

Tarkistus 230
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 112 artikla

Komission teksti Tarkistus

112 artikla Poistetaan.
Vaihdetun tavaran palauttaminen
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1. Jos myyjä on oikaissut virheen 
vaihtamalla tavaran, myyjällä on oikeus 
ja velvollisuus ottaa vaihdettu tavara 
takaisin omalla kustannuksellaan.
2. Ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa 
vaihdetun tavaran käytöstä ajalta ennen 
tavaran vaihtamista.

Or. de

Tarkistus 231
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 112 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa 
vaihdetun tavaran käytöstä ajalta ennen 
tavaran vaihtamista.

2. Ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa 
vaihdetun tavaran käytöstä ajalta ennen 
tavaran vaihtamista. Ostaja on kuitenkin 
vastuussa myyjälle 173 artiklan 
mukaisesti tavaran huononemisesta tai 
tuhoutumisesta tai tavaran myymisestä, 
muuttamisesta tai kuluttamisesta.

Or. de

Tarkistus 232
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 113 artikla

Komission teksti Tarkistus

113 artikla Poistetaan.
Oikeus pidättyä suorituksesta

1. Ostajalla, jonka on määrä täyttää 
velvoitteensa samaan aikaan kuin myyjä 
täyttää tai sen jälkeen kun myyjä on 
täyttänyt oman velvoitteensa, on oikeus 
pidättyä suorituksestaan, kunnes myyjä 
on tarjoutunut täyttämään tai yrittänyt 
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täyttää velvoitteensa tai täyttänyt sen.
2. Ostaja, jonka on määrä täyttää 
velvoitteensa ennen kuin myyjä täyttää 
omansa ja jolla on perusteltu syy uskoa, 
että myyjä ei täytä velvoitettaan 
määräaikaan mennessä, voi pidättyä 
suorituksestaan niin pitkäksi aikaa kuin 
tämä perusteltu syy on voimassa.
3. Suoritus, josta voidaan pidättyä tämän 
artiklan nojalla, voi olla koko suoritus tai 
sen osa sen mukaan, mikä on 
sopimusvelvoitteen laiminlyönnin 
perusteella oikeutettua. Jos myyjän 
velvoitteet on tarkoitus täyttää erillisinä 
osina tai ne ovat muutoin jaettavissa 
osiin, ostaja voi pidättyä vain siihen osaan 
liittyvästä suorituksesta, jota ei ole 
täytetty, paitsi jos myyjän laiminlyönti on 
sellainen, että ostajan on sen vuoksi 
perusteltua pidättyä suorituksesta 
kokonaisuudessaan.

Or. de

Tarkistus 233
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 113 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ostaja, jonka on määrä täyttää 
velvoitteensa ennen kuin myyjä täyttää 
omansa ja jolla on perusteltu syy uskoa, 
että myyjä ei täytä velvoitettaan 
määräaikaan mennessä, voi pidättyä 
suorituksestaan niin pitkäksi aikaa kuin 
tämä perusteltu syy on voimassa.

2. Ostaja, jonka on määrä täyttää 
velvoitteensa ennen kuin myyjä täyttää 
omansa ja jolla on perusteltu syy uskoa, 
että myyjä ei täytä velvoitettaan tai ei täytä 
sitä määräaikaan mennessä, voi pidättyä 
suorituksestaan niin pitkäksi aikaa kuin 
tämä perusteltu syy on voimassa.

Or. de

Tarkistus 234
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 113 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suoritus, josta voidaan pidättyä tämän 
artiklan nojalla, voi olla koko suoritus tai 
sen osa sen mukaan, mikä on 
sopimusvelvoitteen laiminlyönnin 
perusteella oikeutettua. Jos myyjän 
velvoitteet on tarkoitus täyttää erillisinä 
osina tai ne ovat muutoin jaettavissa osiin, 
ostaja voi pidättyä vain siihen osaan 
liittyvästä suorituksesta, jota ei ole 
täytetty, paitsi jos myyjän laiminlyönti on 
sellainen, että ostajan on sen vuoksi 
perusteltua pidättyä suorituksesta 
kokonaisuudessaan.

3. Suoritus, josta voidaan pidättyä tämän 
artiklan nojalla, voi olla koko suoritus tai 
sen osa sen mukaan, mikä on 
sopimusvelvoitteen laiminlyönnin 
perusteella oikeutettua.

Jos myyjän velvoitteet on tarkoitus täyttää 
erillisinä osina tai ne ovat muutoin 
jaettavissa osiin, ostaja voi määräajan 
päättymisen jälkeen kieltäytyä maksun 
kohtuullisen osan maksamisesta.
Kohtuullisena pidetään tavallisesti jäljellä 
olevasta suorituksesta maksettavaa 
maksua kaksinkertaisena. Ostaja voi 
kuitenkin pidättäytyä koko suorituksesta, 
jos se on perusteltua myyjän 
sopimusvelvoitteiden täyttämättä 
jättämisen vuoksi.

Or. de

Perustelu

Suorituksen erääntyminen: katso asiaa koskevan Saksan lainsäädännön (BGB) 641 artiklaa.

Tarkistus 235
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 114 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ostaja voi purkaa sopimuksen 8 
artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, jos

1. Kun kyseessä on ostosopimus tai 
sopimus digitaalisen sisällön 
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myyjän laiminlyönti on olennainen 87 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
merkityksessä.

toimittamisesta ja laiminlyönti johtuu 
siitä, että tavara tai digitaalinen sisältö ei 
ole sopimuksenmukainen, kuluttaja voi 
purkaa sopimuksen, paitsi jos laiminlyönti 
on merkityksetön.

Or. de

Tarkistus 236
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 114 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä on kuluttajan kanssa 
tehty tavaran myyntisopimus tai 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tehty sopimus digitaalisen sisällön
toimittamisesta ja laiminlyönti johtuu 
siitä, että suoritus ei ole
sopimuksenmukainen, kuluttaja voi 
purkaa sopimuksen, paitsi jos laiminlyönti 
on merkityksetön.

2. Kun kyseessä on sellaisen digitaalisen 
sisällön toimittamista koskeva sopimus, 
josta ei ole annettu mitään maksullista 
suoritusta, ja kun kuluttaja päättää
sopimuksen sen rikkomisen vuoksi, 
kuluttajan henkilötiedot poistetaan 
automaattisesti ja kuluttajalle ilmoitetaan 
asiasta.

Or. de

Perustelu

Kuluttajan suojelemiseksi on selvennettävä, että kuluttajalla on myös digitaalisen sisällön 
maksuttoman tarjoamisen yhteydessä oikeus jo toimitettujen henkilötietojen poistamiseen, jos 
sopimus puretaan. Henkilötietojen poistamisesta on ilmoitettava kuluttajalle.

Tarkistus 237
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 115 artikla

Komission teksti Tarkistus

115 artikla Poistetaan.
Sopimuksen purkaminen toimituksen 
viivästymisen vuoksi sen jälkeen kun 

suoritukselle on annettu lisäaikaa 
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purkamisilmoituksessa
1. Ostaja voi purkaa sopimuksen sellaisen 
toimituksen viivästymisen nojalla, joka ei 
itsessään ole olennainen, jos ostaja on 
asettanut purkamisilmoituksessa 
suoritukselle kohtuullisen lisäajan, mutta 
myyjä ei täytä velvoitettaan tuon ajan 
kuluessa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lisäaika 
katsotaan kohtuulliseksi, jos myyjä ei 
vastusta sitä ilman aiheetonta viivytystä.
3. Jos purkamisilmoituksessa sanotaan, 
että sopimuksen voimassaolo päättyy 
ilman muita toimenpiteitä, jos myyjä ei 
täytä velvoitettaan asetetussa 
määräajassa, sopimuksen voimassaolo 
päättyy tuon määräajan päätyttyä ilman 
erillistä ilmoitusta.

Or. de

Tarkistus 238
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 116 artikla

Komission teksti Tarkistus

116 artikla Poistetaan.
Purkaminen ennakoidun laiminlyönnin 

vuoksi
Ostaja voi purkaa sopimuksen ennen 
velvoitteen täyttämisajankohtaa, jos myyjä 
on ilmoittanut tai on muutoin selvää, että 
velvoitteen täyttämättä jättäminen on 
odotettavissa ja että tämä oikeuttaisi
sopimuksen purkamiseen.

Or. de

Tarkistus 239
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 116 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

116 a artikla
Sopimuksen päättäminen 

oikaisutarjouksen puuttumisen vuoksi
Ostaja voi päättää sopimuksen, jos myyjä 
ei esitä 109 artiklan mukaisesti 
oikaisutarjousta viipymättä saatuaan 
ostajan ilmoituksen 
sopimuksenvastaisuudesta.

Or. de

Tarkistus 240
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 117 artikla

Komission teksti Tarkistus

117 artikla Poistetaan.
Purkamisoikeuden soveltamisala

1. Jos myyjän sopimusvelvoitteet on 
tarkoitus suorittaa erillisinä osina tai ne 
ovat muutoin jaettavissa osiin ja on 
olemassa tämän jakson mukainen peruste 
purkaa velvoitteista tietty osa, johon osa 
kauppahinnasta voidaan suhteuttaa, 
ostaja voi purkaa ainoastaan tämän osan 
sopimuksesta.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 
ostajan ei voida olettaa hyväksyvän 
muiden osien suoritusta tai jos 
laiminlyönti oikeuttaa koko sopimuksen 
purkamiseen.
3. Jos myyjän sopimusvelvoitteita ei voida 
jakaa osiin tai jos kauppahintaa ei voida 
jakaa osiin, ostaja voi purkaa sopimuksen 
vain jos laiminlyönti oikeuttaa koko 
sopimuksen purkamiseen.
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Or. de

Tarkistus 241
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 118 artikla

Komission teksti Tarkistus

118 artikla Poistetaan.
Purkamisilmoitus

Tämän jakson mukaista purkamisoikeutta 
käytetään antamalla myyjälle 
purkamisilmoitus.

Or. de

Tarkistus 242
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 119 artikla

Komission teksti Tarkistus

119 artikla Poistetaan.
Purkamisoikeuden menettäminen

1. Ostaja menettää tämän jakson 
mukaisen purkamisoikeuden, jos 
purkamisilmoitusta ei tehdä 
kohtuullisessa ajassa siitä kun oikeus 
syntyi tai siitä kun laiminlyönti tuli tai sen 
voidaan olettaa tulleen ostajan tietoon, 
sen mukaan kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta:
(a) jos ostaja on kuluttaja; tai
(b) jos velvoitetta ei ole täytetty lainkaan.

Or. de
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Tarkistus 243
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 119 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ostaja menettää tämän jakson mukaisen 
purkamisoikeuden, jos purkamisilmoitusta 
ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä kun 
oikeus syntyi tai siitä kun laiminlyönti tuli 
tai sen voidaan olettaa tulleen ostajan 
tietoon, sen mukaan kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

1. Ostaja menettää tämän jakson mukaisen 
purkamisoikeuden, jos purkamisilmoitusta 
ei tehdä 30 päivän kuluessa siitä kun 
oikeus syntyi tai siitä kun laiminlyönti tuli 
tai sen voidaan olettaa tulleen ostajan 
tietoon, sen mukaan kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

Or. de

Perustelu

Konkreettinen määräaika on tärkeä, sillä muuten voidaan kiistellä siitä, mikä on kussakin 
tapauksessa kohtuullista.

Tarkistus 244
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 120 artikla

Komission teksti Tarkistus

120 artikla Poistetaan.
Oikeus hinnanalennukseen

1. Jos ostaja hyväksyy 
sopimuksenvastaisen suorituksen, hänellä 
on oikeus hinnanalennukseen.
Alennuksen on oltava samassa suhteessa 
kuin suorituksen arvo suoritushetkellä on 
verrattuna siihen arvoon, joka 
sopimuksenmukaisella suorituksella olisi
tuolla hetkellä ollut.
2. Ostaja, jolla on oikeus 
hinnanalennukseen 1 kohdan nojalla ja 
joka on jo maksanut määrän, joka on 
suurempi kuin alennettu hinta, voi periä 
erotuksen takaisin myyjältä.
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3. Jos ostaja saa hinnanalennuksen, hän 
ei voi vaatia lisäksi vahingonkorvausta 
tällä tavoin kompensoidusta 
menetyksestä, mutta hänellä on edelleen 
oikeus vahingonkorvaukseen muista 
menetyksistä.

Or. de

Tarkistus 245
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 120 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos ostaja hyväksyy 
sopimuksenvastaisen suorituksen, hänellä 
on oikeus hinnanalennukseen. Alennuksen 
on oltava samassa suhteessa kuin 
suorituksen arvo suoritushetkellä on 
verrattuna siihen arvoon, joka 
sopimuksenmukaisella suorituksella olisi 
tuolla hetkellä ollut.

1. Jos ostaja hyväksyy 87 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitetun
sopimuksenvastaisen suorituksen, hänellä 
on oikeus hinnanalennukseen Alennuksen 
on oltava samassa suhteessa kuin 
suorituksen arvo suoritushetkellä on 
verrattuna siihen arvoon, joka 
sopimuksenmukaisella suorituksella olisi 
tuolla hetkellä ollut.

Or. de

Perustelu

Muussa tapauksessa tämän kohdan soveltamisalaan kuuluisi myös 87 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu toimituksen myöhästyminen.

Tarkistus 246
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 121 artikla

Komission teksti Tarkistus

121 artikla Poistetaan.
Tavaran tarkastaminen 

elinkeinonharjoittajien välisissä 
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sopimuksissa
1. Kun kyseessä on 
elinkeinonharjoittajien välinen sopimus, 
ostajan on tarkastettava tai 
tarkastutettava tavara niin pian kuin on 
kohtuudella mahdollista, ja viimeistään 
14 päivän kuluttua tavaroiden tai 
digitaalisen sisällön toimittamisesta tai 
niihin liittyvien palvelujen 
suorittamisesta.
2. Jos sopimukseen sisältyy tavaran 
kuljetus, tarkastusta voidaan lykätä, 
kunnes tavara on saapunut 
määräpaikkaansa.
3. Jos ostaja määrää tavaralle sen 
kuljetuksen aikana uuden määräpaikan 
tai lähettää tavaran edelleen saamatta 
kohtuullista tilaisuutta sen tarkastamiseen 
ja jos myyjä sopimusta tehtäessä tiesi tai 
hänen voidaan olettaa tienneen tavaran 
määräpaikan muuttamisen tai 
jatkokuljetuksen mahdollisuudesta, 
tarkastusta voidaan lykätä siihen saakka, 
kunnes tavara on saapunut uuteen 
määräpaikkaansa.

Or. de

Tarkistus 247
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 122 artikla

Komission teksti Tarkistus

122 artikla Poistetaan.
Virheestä ilmoittamista koskeva vaatimus 

elinkeinonharjoittajien välisissä 
myyntisopimuksissa

1. Kun kyseessä on 
elinkeinonharjoittajien välinen sopimus, 
ostaja ei voi vedota tavaran virheeseen, 
jos hän ei kohtuullisessa ajassa ilmoita 
siitä myyjälle ja täsmennä, minkälaisesta 
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virheestä on kysymys.
Ajan kuluminen alkaa tavaroiden 
toimitusajankohdasta tai siitä kun ostaja 
havaitsee tai hänen voidaan olettaa 
havainneen virheen, sen mukaan kumpi 
ajankohta on myöhäisempi.
2. Ostaja menettää oikeuden vedota 
tavaran virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä 
myyjälle viimeistään kahden vuoden 
kuluessa siitä, kun tavara tosiasiallisesti 
luovutettiin hänen hallintaansa 
sopimuksen mukaisesti.
3. Jos osapuolet ovat sopineet, että tavara 
pysyy tietyn ajan käyttökelpoisena 
tavanomaiseen tarkoitukseensa tai 
johonkin erityiseen tarkoitukseen, 
määräaika 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tekemiselle ei pääty ennen 
sovitun ajan päättymistä.
4. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 102 
artiklassa tarkoitettuihin kolmansien 
vaatimuksiin tai oikeuksiin.
5. Ostajan ei tarvitse ilmoittaa myyjälle 
siitä, että kaikkia tavaroita ei ole 
toimitettu, jos ostajalla on syy uskoa, että 
jäljellä olevat tavarat toimitetaan 
myöhemmin.
6. Myyjällä ei ole oikeutta vedota tähän 
artiklaan, jos tavaran virhe liittyy 
tosiseikkoihin, joista myyjä tiesi tai hänen 
voitiin olettaa tienneen ja joista hän ei 
ilmoittanut ostajalle.

Or. de

Tarkistus 248
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 12 luku

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.



PE506.126v01-00 126/167 AM\928470FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 249
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 124 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välillä tehty sopimus, 
kuluttaja ei ole vastuussa tietyn 
maksuvälineen käyttöön liittyvistä
kuluista, jotka ylittävät ne kustannukset, 
joita elinkeinonharjoittajalle aiheutuu 
kyseisen maksuvälineen käytöstä.

4. Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välillä tehty sopimus, 
kuluttaja ei ole vastuussa tietyn 
maksuvälineen käyttöön liittyvistä
lisäkuluista, jotka todellisuudessa ylittävät 
ne kustannukset, joita 
elinkeinonharjoittajalle aiheutuu kyseisen 
maksuvälineen käytöstä.

Or. de

Tarkistus 250
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 129 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

129 a artikla
Vastaava soveltaminen

Edellä 124–128 artiklaa sovelletaan 
vastaavasti hinnan palautukseen 
sopimuksesta vapautumisen tai 
sopimuksen päättymisen johdosta.

Or. de

Tarkistus 251
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 130 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos ostaja ottaa yli menevän osan 
vastaan, se katsotaan toimitetuksi 
sopimuksen mukaisesti, ja siitä on 
maksettava sopimuksen mukaan 
määräytyvä hinta.

4. Jos ostaja ottaa yli menevän osan 
tietoisesti vastaan, se katsotaan toimitetuksi 
sopimuksen mukaisesti, ja siitä on 
maksettava sopimuksen mukaan 
määräytyvä hinta.

Or. de

Tarkistus 252
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 130 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta 
kuluttajan kanssa tehtyihin 
myyntisopimuksiin, jos ostajalla on 
perusteltu syy uskoa, että myyjä on 
toimittanut ylimenevän osan tahallisesti ja 
erheettä, tietoisena siitä, että sitä ei ole 
tilattu.

5. Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta 
kuluttajan kanssa tehtyihin 
myyntisopimuksiin, jos ostajalla on 
perusteltu syy uskoa, että myyjä on 
toimittanut ylimenevän osan tahallisesti ja 
erheettä, tietoisena siitä, että sitä ei ole 
tilattu. Tällöin myyjän on viipymättä 
noudettava toimitettu ylimenevä osa 
ostajalta ilman, että tästä aiheutuu 
ostajalle lisäkustannuksia.

Or. de

Tarkistus 253
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 luku

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 254
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 132 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ostaja ei ole vielä ottanut tavaraa tai 
digitaalista sisältöä vastaan ja on ilmeistä, 
että ostaja on haluton vastaanottamaan 
suorituksen, myyjä voi silti vaatia ostajaa 
ottamaan toimituksen vastaan ja se voi 
periä kauppahinnan, paitsi jos myyjä olisi 
voinut toteuttaa kohtuullisen korvaavan 
liiketoimen ilman merkittävää rasitusta 
tai kustannusta.

2. Jos ostaja ei ole vielä ottanut tavaraa tai 
digitaalista sisältöä vastaan ja on ilmeistä, 
että ostaja on haluton vastaanottamaan 
suorituksen, myyjä voi silti vaatia ostajaa 
ottamaan toimituksen vastaan ja se voi 
periä kauppahinnan.

Or. de

Perustelu

Laajamittaisessa yritystoiminnassa ostaja voi aina väittää, että myyjä olisi voinut löytää 
toisen asiakkaan. Ei olisi asianmukaista, että ostaja voisi näin vapautua sopimuksesta milloin 
tahansa.

Tarkistus 255
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 140 artikla

Komission teksti Tarkistus

140 artikla Poistetaan.
Vaaranvastuun siirtymisen vaikutus

Tavaran tai digitaalisen sisällön 
häviäminen tai vahingoittuminen sen 
jälkeen, kun vaaranvastuu on siirtynyt 
ostajalle, ei vapauta ostajaa 
velvollisuudesta maksaa kauppahinta, 
ellei häviäminen tai vahingoittuminen 
johdu myyjän teosta tai laiminlyönnistä.

Or. de
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Tarkistus 256
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 141 artikla

Komission teksti Tarkistus

141 artikla Poistetaan.
Tavaran tai digitaalisen sisällön 

toteaminen sopimuksessa tarkoitetuksi
Vaaranvastuu ei siirry ostajalle, ennen 
kuin tavara tai digitaalinen sisältö on 
selvästi todettu sopimuksessa tarkoitetuksi 
tavaraksi tai digitaaliseksi sisällöksi joko 
alkuperäisessä sopimuksessa, ostajalle 
tehdyllä ilmoituksella tai muulla tavoin.

Or. de

Tarkistus 257
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 141 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

141 a artikla
Määräajat

1. Myyjä on vastuussa [...] artiklan 
(sopimuksenmukaisuus) mukaisesti, jos 
virheellisyys ilmenee kuuden vuoden 
aikana tavaran toimituksesta lukien.
2. Jos myyjä poistaa virheen korjaamalla 
tuotteen tai toimittamalla korvaavan 
tuotteen, edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
ajan kuluminen keskeytyy silloin, kun 
kuluttaja ilmoittaa myyjällä sopimuksen 
rikkomisesta, siihen ajankohtaan saakka, 
jolloin kuluttaja saa vaihdetun tai 
korjatun tavaran tai digitaalisen sisällön 
jälleen haltuunsa.
3. Jos myyjä poistaa virheen korjaamalla 
tuotteen tai toimittamalla korvaavan 
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tuotteen, 1 kohdassa tarkoitettu aika 
alkaa kulua uudestaan heti, kun kuluttaja 
saa vaihdetun tai korjatun tavaran tai 
digitaalisen sisällön haltuunsa.
Korjauksen yhteydessä korjausta koskeva 
määräaika alkaa alusta.

Or. de

Perustelu

Tällä hetkellä sovelletaan direktiivin 1999/44 mukaista sääntelyä ja 2 vuoden määräaikaa, 
mutta määräajat ovat pitempiä monissa jäsenvaltioissa. Lisäksi joissakin jäsenvaltioissa 
määräaikoihin sovelletaan lisäehtoja, kuten tavaran odotettua käyttöikää tai piilossa olevia 
puutteita.

Tarkistus 258
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 142 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaaranvastuun siirtyminen kuluttajan 
kanssa tehdyssä myyntisopimuksessa

Vaaranvastuun siirtyminen sopimuksessa, 
joka koskee digitaalisen sisällön 
toimittamista ilman konkreettista 

tietovälinettä

Or. de

Perustelu

Vaaranvastuun siirtymistä säännellään jo direktiivillä 2011/83/EU, ja tätä on täydennettävä 
säännöksellä, joka koskee vaaranvastuun siirtymistä digitaalisen sisällön yhteydessä.

Tarkistus 259
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 142 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä on kuluttajan kanssa 
tehty myyntisopimus, vaaranvastuu 
siirtyy, kun kuluttaja tai muu kuluttajan 

Poistetaan.
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tätä tarkoitusta varten nimeämä kolmas, 
joka ei voi olla rahdinkuljettaja, on 
saanut tosiasialliseen hallintaansa 
tavaran tai sen aineellisen välineen, jolla 
digitaalinen sisältö toimitetaan.

Or. de

Tarkistus 260
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 142 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, 
jos kuluttaja laiminlyö velvollisuutensa 
ottaa tavara tai digitaalinen sisältö 
vastaan ilman 88 artiklan mukaista 
perusteltua syytä, paitsi jos kyseessä on 
etäsopimus tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty 
sopimus. Siinä tapauksessa vaaranvastuu 
siirtyy silloin, kun kuluttaja tai kuluttajan 
nimeämä kolmas olisi saanut tavaran 
tosiasialliseen hallintaansa tai 
digitaalisen sisällön haltuunsa siinä 
tapauksessa, että niiden vastaanottamista 
koskeva velvollisuus olisi täytetty.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 261
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 142 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta,
jos kuluttaja laiminlyö velvollisuutensa 
ottaa tavara tai digitaalinen sisältö vastaan 
ilman 88 artiklan mukaista perusteltua 
syytä, paitsi jos kyseessä on etäsopimus tai 

3. Jos kuluttaja laiminlyö velvollisuutensa 
ottaa tavara tai digitaalinen sisältö vastaan 
ilman 88 artiklan mukaista perusteltua 
syytä, vaaranvastuu siirtyy silloin, kun 
kuluttaja tai kuluttajan nimeämä kolmas 
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muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus. Siinä 
tapauksessa vaaranvastuu siirtyy silloin, 
kun kuluttaja tai kuluttajan nimeämä 
kolmas olisi saanut tavaran tosiasialliseen 
hallintaansa tai digitaalisen sisällön 
haltuunsa siinä tapauksessa, että niiden 
vastaanottamista koskeva velvollisuus olisi 
täytetty.

olisi saanut tavaran tosiasialliseen 
hallintaansa tai digitaalisen sisällön 
haltuunsa siinä tapauksessa, että niiden 
vastaanottamista koskeva velvollisuus olisi 
täytetty

Or. de

Tarkistus 262
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 142 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kuluttaja järjestää tavaran tai 
aineellisella välineellä toimitettavan 
digitaalisen sisällön kuljetuksen ilman, 
että elinkeinonharjoittaja oli tarjonnut 
tällaista vaihtoehtoa, vaaranvastuu siirtyy, 
kun tavarat tai aineellisella välineellä 
toimitettu digitaalinen sisältö luovutetaan 
rahdinkuljettajalle, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kuluttajan oikeuksia 
rahdinkuljettajaa vastaan.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 263
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 142 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Osapuolet eivät voi kuluttajan 
vahingoksi sulkea pois tämän artiklan 
soveltamista tai poiketa siitä tai muuttaa 
sen vaikutuksia.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 264
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 142 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

142 a artikla
Kaupalliset takuut

1. Kaupallinen takuu sitoo takuun 
antajaa takuuasiakirjan ehtojen 
mukaisesti. Jos takuuasiakirja puuttuu tai 
se ei vastaa sitä koskevaa mainontaa, 
kaupallinen takuu on sitova ehdoin, jotka 
on annettu kaupallista takuuta 
koskevassa mainonnassa.
2. Takuuasiakirjan kieliasun on oltava 
selkeä ja ymmärrettävä ja sen on oltava 
helposti luettava. Siinä on käytettävä 
samaa kieltä kuin kuluttajan kanssa 
tehdyssä sopimuksessa.
Se sisältää seuraavat osat:
(a) tämän asetuksen [...] artiklassa 
(yleiskatsaus kuluttajan 
oikeussuojatoimiin) vahvistetut lakiin 
perustuvat kuluttajan oikeudet ja selkeä 
ilmoitus siitä, että kaupallinen takuu ei 
vaikuta kyseisiin oikeuksiin;
(b) kaupallisen takuun sisällön ja sen 
soveltamisen ehtojen sisällön 
määrittäminen; on ilmoitettava etenkin 
takuusuojan kesto ja soveltamisala sekä 
takuun antajan nimi ja osoite;
(c) edut, joita takuun käyttäminen tuo 
kuluttajalle, sekä onko takuu maksuton, 
tai jos se ei ole, kuluttajalle aiheutuvat 
kustannukset;
(d) tieto siitä, että kaupallinen takuu 
voidaan siirtää myöhemmälle omistajalle;
(e) tieto siitä, että huoltopalveluiden ja 
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varaosien on oltava saatavissa kuuden 
vuoden ajan sopimuksen tekemisestä.
3. Myyjän on asetettava takuuasiakirja 
saataville pysyvällä tietovälineellä.
4. Tämän artiklan 2 tai 3 kohdan 
säännösten noudattamatta jättäminen ei 
vaikuta takuun voimassaoloon.

Or. de

Perustelu

Kaupallista takuuta koskevat säännökset seuraavat komission ehdotusta kuluttajien 
oikeuksista. On otettava käyttöön siirrettävyyden periaate, jotta voidaan ottaa huomioon 
kuluttajien välisen käytettyjen tavaroiden kaupan voimakas kasvu. Lisäksi on otettava 
käyttöön tuottajan vastuu tarjota kuluttajalle huoltopalveluita ja varaosia vähintään kuuden 
vuoden ajan ostotapahtumasta lukien.

Tarkistus 265
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 143 artikla

Komission teksti Tarkistus

143 artikla Poistetaan.
Vaaranvastuun siirtymisajankohta

1. Kun kyseessä on 
elinkeinonharjoittajien välinen sopimus, 
vaaranvastuu siirtyy, kun ostaja ottaa 
vastaan tavaroiden tai digitaalisen 
sisällön tai tavaroihin liittyvien 
asiakirjojen toimituksen.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, 
jollei 144–146 artiklasta muuta johdu.

Or. de

Tarkistus 266
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 144 artikla
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Komission teksti Tarkistus

144 artikla Poistetaan.
Ostajan määrättäväksi asetetut tavarat

1. Jos tavarat tai digitaalinen sisältö 
asetetaan ostajan määrättäväksi ja ostaja 
tietää tämän, vaaranvastuu siirtyy 
ostajalle silloin kun tavarat tai 
digitaalinen sisältö olisi pitänyt ottaa 
vastaan, paitsi jos ostajalla oli oikeus 
pidättyä toimituksen vastaanottamisesta 
113 artiklan nojalla.
2. Jos tavarat tai digitaalinen sisältö 
asetetaan ostajan määrättäväksi muualla 
kuin myyjän liikepaikassa, vaaranvastuu 
siirtyy silloin kun toimituksen on määrä 
tapahtua ja ostaja tietää, että tavarat tai 
digitaalinen sisältö on asetettu hänen 
määrättäväkseen kyseisessä paikassa.

Or. de

Tarkistus 267
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 145 artikla

Komission teksti Tarkistus

145 artikla Poistetaan.
Tavaran kuljetus

1. Tätä artiklaa sovelletaan 
myyntisopimuksiin, joihin sisältyy tavaran 
kuljetus.
2. Jos myyjä ei ole velvollinen 
luovuttamaan tavaraa määrätyssä 
paikassa, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, 
kun tavara luovutetaan ensimmäisen 
rahdinkuljettajan hallintaan sopimuksen 
mukaisesti ostajalle kuljetettavaksi.
3. Jos myyjän on määrä luovuttaa tavara 
rahdinkuljettajan hallintaan määrätyssä 
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paikassa, vaaranvastuu ei siirry ostajalle 
ennen kuin tavara luovutetaan kyseisessä 
paikassa rahdinkuljettajan hallintaan.
4. Se, että myyjällä on oikeus pidättyä 
luovuttamasta tavarasta määräämiseen 
oikeuttavia asiakirjoja, ei vaikuta 
vaaranvastuun siirtymiseen.

Or. de

Tarkistus 268
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 146 artikla

Komission teksti Tarkistus

146 artikla Poistetaan.
Kuljetettavana olevan tavaran myynti

1. Tätä artiklaa sovelletaan 
myyntisopimuksiin, joihin sisältyy 
kuljetettavana olevan tavaran myynti.
2. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle siitä 
hetkestä, jolloin tavarat luovutettiin 
ensimmäiselle rahdinkuljettajalle. Jos 
olosuhteet niin osoittavat, vaaranvastuu 
siirtyy kuitenkin ostajalle sopimuksen 
tekohetkellä.
3. Jos myyjä kaupantekohetkellä tiesi tai 
hänen voidaan olettaa tienneen, että 
tavara oli hävinnyt tai vahingoittunut, 
eikä hän ilmoittanut tästä ostajalle, 
vaaranvastuu häviämisestä tai 
vahingoittumisesta on kuitenkin myyjällä.

Or. de

Tarkistus 269
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 147 artikla
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Komission teksti Tarkistus

147 artikla Poistetaan.
Eräiden yleisten sääntöjen soveltaminen 

myyntisopimuksiin
1. Tähän osaan sovelletaan 9 luvun 
sääntöjä.
2. Jos myyntisopimus tai digitaalisen 
sisällön toimittamista koskeva sopimus 
puretaan, myös siihen liittyvät 
palvelusopimukset purkautuvat.

Or. de

Tarkistus 270
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 147 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos myyntisopimus tai digitaalisen 
sisällön toimittamista koskeva sopimus
puretaan, myös siihen liittyvät 
palvelusopimukset purkautuvat.

2. Jos myyntisopimus puretaan, myös 
siihen liittyvät palvelusopimukset 
purkautuvat.

Or. de

Perustelu

Poisto on seurausta siitä, että myös digitaalisen sisällön tarjoaminen tapahtuu yleisen 
eurooppalaisen kauppalain 2 artiklan 1 kohdan k alakohtaan tehdyn muutoksen jälkeen 
ostosopimuksen perusteella.

Tarkistus 271
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 15 luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palveluntarjoajan velvollisuudet Myyjän velvollisuudet
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Or. de

Perustelu

"Palveluntarjoajan" korvaaminen on seurausta esittelijän esittämästä yksinkertaistavasta 
tarkistuksesta, jonka mukaan osapuolia ovat vain myyjä ja ostaja. Siksi palveluntarjoaja on 
korvattava myyjällä koko lainsäädäntöehdotuksessa ja erityisesti 15 luvussa.

Tarkistus 272
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 148 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos sopimuksessa ei nimenomaisesti tai 
implisiittisesti aseteta tavoitteeksi minkään 
erityisen tuloksen saavuttamista, 
palveluntarjoajan on suoritettava 
sopimukseen liittyvä palvelu sellaisella 
huolella ja taidolla, jota järkevä ja 
huolellinen palveluntarjoaja käyttäisi, ja 
lain tai muiden kyseiseen palveluun 
sovellettavien sitovien oikeussääntöjen 
mukaisesti.

2. Jos sopimuksessa ei nimenomaisesti tai 
implisiittisesti aseteta tavoitteeksi minkään 
erityisen tuloksen saavuttamista, 
palveluntarjoajan on suoritettava 
sopimukseen liittyvä palvelu sellaisella 
huolella ja taidolla, jota järkevä ja 
huolellinen palveluntarjoaja käyttäisi.

Or. de

Perustelu

Muutoin viitattaisiin jälleen kansallisiin määräyksiin, mikä johtaisi epäyhtenäisyyteen.

Tarkistus 273
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 148 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisessä sopimuksessa tarkoitettu palvelu 
kattaa tavaroiden asennuksen, asennus on 
suoritettava siten, että asennetut tavarat 
ovat sopimuksen mukaiset 101 artiklassa 

4. Jos sopimuksessa tarkoitettu palvelu 
kattaa tavaroiden asennuksen, asennus on 
suoritettava siten, että asennetut tavarat 
ovat sopimuksen mukaiset [...] artiklassa
(virheellinen asennus kuluttajan kanssa 
tehdyssä myyntisopimuksessa) vaaditulla 



AM\928470FI.doc 139/167 PE506.126v01-00

FI

vaaditulla tavalla. tavalla.

Or. de

Tarkistus 274
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 148 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa osapuolet eivät 
voi kuluttajan vahingoksi sulkea pois 
2 kohdan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 275
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 149 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämä artikla ei vaikuta kansallisen 
lainsäädännön mukaisiin vahinkojen 
estämistä koskeviin yleisiin tai erityisiin 
velvoitteisiin.

Or. de

Tarkistus 276
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 150 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Palveluntarjoaja voi uskoa sopimuksen 
suorittamisen toiselle henkilölle, paitsi jos 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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edellytetään palveluntarjoajan 
henkilökohtaista suoritusta.

Or. de

Tarkistus 277
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 150 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

. 1 a. Palveluntarjoajan on saatava 
kuluttajan nimenomainen suostumus 
ennen kuin se uskoo sopimuksen 
suorittamisen toiselle henkilölle 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautettu 150 artikla on sijoitettava suoraan 
152 artiklan (velvollisuus varoittaa odottamattomista tai epätaloudellisista kustannuksista) ja 
155 artiklan (asiakkaan oikeussuojakeinot) väliin.

Tarkistus 278
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 150 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa osapuolet eivät 
voi kuluttajan vahingoksi sulkea pois 
2 kohdan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Selkeyden vuoksi tätä direktiiviä varten mukautettu 150 artikla on sijoitettava suoraan 
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152 artiklan (velvollisuus varoittaa odottamattomista tai epätaloudellisista kustannuksista) ja 
155 artiklan (asiakkaan oikeussuojakeinot) väliin.

Tarkistus 279
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 150 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa osapuolet eivät 
voi kuluttajan vahingoksi sulkea pois 
2 kohdan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia.

3. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa osapuolet eivät 
voi kuluttajan vahingoksi sulkea pois 
2 kohdan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia, paitsi jos 
kuluttaja hyväksyy sen nimenomaisesti.

Or. de

Tarkistus 280
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 151 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos sopimukseen liittyvästä palvelusta on 
maksettava erikseen eikä kauppahinta ole 
sopimuksen tekoajankohtana sovittu 
kiinteä summa, palveluntarjoajan on 
toimitettava asiakkaalle lasku, jossa 
selvitetään selkeästi ja ymmärrettävästi, 
miten kauppahinta on laskettu.

Jos sopimukseen liittyvästä palvelusta on 
maksettava erikseen eikä kauppahinta ole 
sopimuksen tekoajankohtana sovittu 
kiinteä summa, palveluntarjoajan on 
toimitettava kuluttajalle lasku, jossa 
selvitetään selkeästi ja ymmärrettävästi, 
miten kauppahinta on laskettu.

Or. de

Tarkistus 281
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 151 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jos sopimukseen liittyvästä palvelusta on 
maksettava erikseen eikä kauppahinta ole 
sopimuksen tekoajankohtana sovittu 
kiinteä summa, palveluntarjoajan on 
toimitettava asiakkaalle lasku, jossa 
selvitetään selkeästi ja ymmärrettävästi, 
miten kauppahinta on laskettu.

Jos sopimukseen liittyvästä palvelusta on 
maksettava erikseen eikä kauppahinta ole 
sopimuksen tekoajankohtana sovittu 
kiinteä summa, palveluntarjoajan on 
toimitettava ostajalle lasku, jossa 
selvitetään selkeästi ja ymmärrettävästi, 
miten kauppahinta on laskettu.

Or. de

Perustelu

"Asiakkaan" korvaaminen on seurausta esittelijän esittämästä yksinkertaistavasta 
tarkistuksesta, jonka mukaan osapuolia ovat vain myyjä ja ostaja. Siksi asiakas on korvattava 
ostajalla koko lainsäädäntöehdotuksessa ja erityisesti 15 luvussa.

Tarkistus 282
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 152 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Palveluntarjoajan on varoitettava
asiakasta ja pyydettävä tämän suostumus 
jatkaa toimintaa, jos

1. Palveluntarjoajan on varoitettava
kuluttajaa ja pyydettävä tämän suostumus 
jatkaa toimintaa, jos tämä ei käytä 
oikeuttaan sopimuksen päättämiseen [...] 
artiklan (yleiskatsaus kuluttajan 
oikeussuojakeinoihin) mukaisesti, jos

Or. de

Tarkistus 283
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 152 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sopimukseen liittyvän palvelun 
kustannukset olisivat suuremmat kuin mitä 

(a) sopimukseen liittyvän palvelun 
kustannukset olisivat suuremmat kuin mitä 
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palveluntarjoaja on aiemmin ilmoittanut
asiakkaalle; tai

palveluntarjoaja on aiemmin ilmoittanut
kuluttajalle; tai

Or. de

Tarkistus 284
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 152 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos palveluntarjoaja ei saa asiakkaan
suostumusta 1 kohdan mukaisesti, hänellä 
ei ole oikeutta vaatia kauppahintaa, joka 
ylittää aiemmin ilmoitetut kustannukset, 
tai, tilanteen mukaan, tavaran tai 
digitaalisen sisällön arvoa sen jälkeen kun 
sopimukseen liittyvä palvelu on suoritettu.

2. Jos palveluntarjoaja ei saa kuluttajan
suostumusta 1 kohdan mukaisesti, hänellä 
ei ole oikeutta vaatia kauppahintaa, joka 
ylittää aiemmin ilmoitetut kustannukset, 
tai, tilanteen mukaan, tavaran tai 
digitaalisen sisällön arvoa sen jälkeen kun 
sopimukseen liittyvä palvelu on suoritettu.

Or. de

Tarkistus 285
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 153 artikla

Komission teksti Tarkistus

153 artikla Poistetaan.
Kauppahinnan maksaminen

1. Asiakkaan on maksettava kauppahinta, 
joka sopimukseen liittyvästä palvelusta 
vaaditaan sopimuksen mukaisesti.
2. Kauppahinta on maksettava, kun 
sopimukseen liittyvä palvelu on suoritettu 
ja palvelun kohde on asiakkaan 
käytettävissä.

Or. de
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Tarkistus 286
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 154 artikla

Komission teksti Tarkistus

154 artikla Poistetaan.
Pääsy asiakkaan tiloihin

Jos palveluntarjoajan on päästävä 
asiakkaan tiloihin sopimukseen liittyvän 
palvelun suorittamista varten, asiakkaan 
on sallittava tällainen pääsy kohtuullisina 
aikoina.

Or. de

Tarkistus 287
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 155 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asiakkaan oikeussuojakeinot Kuluttajan oikeussuojakeinot

Or. de

Tarkistus 288
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 155 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos palveluntarjoaja jättää täyttämättä 
jonkin sopimusvelvoitteensa, asiakkaalla 
on tässä artiklassa säädetyin mukautuksin 
samat oikeussuojakeinot kuin ostajalla 11 
luvun mukaisesti, eli

1. Jos palveluntarjoaja ei täytä 
velvoitteitaan sopimuksen mukaisesti,
kuluttajalla on seuraavat 
oikeussuojakeinot:

Or. de
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Tarkistus 289
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 155 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos palveluntarjoaja jättää täyttämättä 
jonkin sopimusvelvoitteensa, asiakkaalla
on tässä artiklassa säädetyin mukautuksin 
samat oikeussuojakeinot kuin ostajalla 11 
luvun mukaisesti, eli

1. Jos myyjä jättää täyttämättä jonkin
palvelun tarjoamiseen liittyvän
sopimusvelvoitteensa, ostajalla on tässä 
artiklassa säädetyin mukautuksin samat 
oikeussuojakeinot kuin ostajalla 11 luvun 
mukaisesti, eli

Or. de

Perustelu

Tätä kohtaa on muutettava, koska osapuolten määritelmää yksinkertaistetaan.

Tarkistus 290
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 155 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, asiakkaan
oikeussuojakeinot riippuvat 
palveluntarjoajan oikeudesta oikaista virhe, 
riippumatta siitä, onko asiakas kuluttaja.

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu,
kuluttajan oikeussuojakeinot riippuvat 
palveluntarjoajan oikeudesta oikaista virhe
[...] artiklan (myyjän oikeus oikaista 
virhe) mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 291
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 155 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on 101 artiklassa tarkoitettu 3. Jos kyseessä on [...] artiklassa
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kuluttajan kanssa tehtyyn 
myyntisopimukseen liittyvä virheellinen 
asennus, kuluttajan oikeussuojakeinot eivät 
riipu palveluntarjoajan oikeudesta oikaista 
virhe.

(virheellinen asennus kuluttajan kanssa 
tehdyssä myyntisopimuksessa) tarkoitettu 
kuluttajan kanssa tehtyyn 
myyntisopimukseen liittyvä virheellinen 
asennus, kuluttajan oikeussuojakeinot eivät 
riipu palveluntarjoajan oikeudesta oikaista 
virhe.

Or. de

Tarkistus 292
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 155 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asiakas on kuluttaja, hänellä on
oikeus purkaa sopimus siihen liittyvää 
palvelua koskevan virheen perusteella, 
paitsi jos virhe on merkityksetön.

4. Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus 
siihen liittyvää palvelua koskevan virheen 
perusteella, paitsi jos virhe on 
merkityksetön.

Or. de

Tarkistus 293
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 155 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sovelletaan 11 luvun säännöksiä 
tarvittavin mukautuksin, joita ovat 
erityisesti seuraavat:

Poistetaan.

(a) kun kyseessä on palveluntarjoajan 
oikeus oikaista virhe 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa, 109 artiklan 5 
kohdassa tarkoitettu kohtuullinen aika ei 
saa olla enempää kuin 30 päivää;
(b) 111 ja 112 artiklaa ei sovelleta 
sopimuksenvastaisen suorituksen 
oikaisemiseen; ja
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(c) sovelletaan 156 artiklaa 122 artiklan 
sijasta.

Or. de

Tarkistus 294
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 155 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos myyntisopimus tai digitaalisen 
sisällön toimittamista koskeva sopimus 
puretaan, myös siihen liittyvät 
palvelusopimukset purkautuvat.

Or. de

Tarkistus 295
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 156 artikla

Komission teksti Tarkistus

156 artikla Poistetaan.
Virheestä ilmoittamista koskeva vaatimus 

elinkeinonharjoittajien välisiin 
myyntisopimuksiin liittyvissä 

palvelusopimuksissa
1. Kun kyseessä on 
elinkeinonharjoittajien väliseen 
myyntisopimukseen liittyvä 
palvelusopimus, asiakas voi vedota 
virheeseen vain jos hän ilmoittaa siitä 
palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa 
ja täsmentää, minkälaisesta virheestä on 
kysymys.
Ajan kuluminen alkaa sopimukseen 
liittyvän palvelun suoritusajankohdasta 
tai siitä kun asiakas havaitsee tai hänen 
voidaan olettaa havainneen virheen, sen 
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mukaan kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.
2. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta 
vedota tämän artiklan säännöksiin, jos 
virhe liittyy tosiseikkoihin, joista 
palveluntarjoaja tiesi tai hänen voitiin 
olettaa tienneen ja joista hän ei 
ilmoittanut asiakkaalle.

Or. de

Tarkistus 296
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 157 artikla

Komission teksti Tarkistus

157 artikla Poistetaan.
Palveluntarjoajan oikeussuojakeinot

1. Jos asiakas jättää täyttämättä jonkin 
sopimusvelvoitteensa, palveluntarjoajalla 
on 2 kohdassa esitetyin mukautuksin 
samat oikeussuojakeinot kuin myyjällä 13 
luvun mukaisesti, eli
(a) oikeus vaatia suoritusta;
(b) oikeus pidättyä omasta 
suorituksestaan;
(c) oikeus purkaa sopimus; ja
(d) oikeus vaatia kauppahinnalle korkoa 
tai vahingonkorvausta.
2. Sovelletaan 13 luvun säännöksiä 
tarvittavin mukautuksin. Erityisesti 
sovelletaan 158 artiklaa 132 artiklan 2 
kohdan sijasta.

Or. de

Tarkistus 297
Evelyne Gebhardt
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 158 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asiakkaan oikeus kieltäytyä suorituksesta Kuluttajan oikeus kieltäytyä suorituksesta

Or. de

Tarkistus 298
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 158 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa 
palveluntarjoajalle, että sopimukseen 
liittyvän palvelun suoritus tai sitä 
täydentävät suoritukset eivät ole enää 
tarpeen.

1. Kuluttaja voi milloin tahansa ilmoittaa 
palveluntarjoajalle, että sopimukseen 
liittyvän palvelun suoritus tai sitä 
täydentävät suoritukset eivät ole enää 
tarpeen. Tällöin

Or. de

Tarkistus 299
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 158 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdan mukainen ilmoitus 
tehdään,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 300
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 158 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos purkamisperustetta ei ole olemassa (b) jos purkamisperustetta ei ole olemassa 
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minkään muun säännöksen nojalla, asiakas
on edelleen velvollinen maksamaan 
kauppahinnan, josta vähennetään 
kustannukset, jotka ovat säästyneet tai 
joiden voidaan olettaa säästyneen 
palveluntarjoajalta siksi, että sen ei ole 
tarvinnut saattaa suoritusta loppuun.

minkään muun säännöksen nojalla,
kuluttaja on edelleen velvollinen 
maksamaan kauppahinnan, josta 
vähennetään kustannukset, jotka ovat 
säästyneet tai joiden voidaan olettaa 
säästyneen palveluntarjoajalta siksi, että 
sen ei ole tarvinnut saattaa suoritusta 
loppuun.

Or. de

Tarkistus 301
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 158 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

158 a artikla
Direktiivin pakottavuus

Jos sopimukseen sovelletaan jäsenvaltion 
lakia, kuluttaja ei voi luopua oikeuksista, 
jotka kuuluvat hänelle niiden kansallisten 
toimenpiteiden perusteella, joilla tämä 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.
Sopimusehdot, joilla välittömästi tai 
välillisesti poistetaan tähän direktiiviin 
perustuvat oikeudet tai rajoitetaan niitä, 
eivät sido kuluttajaa.

Or. de

Perustelu

Jotta saavutettaisiin yhdenmukaisuus direktiivin 2011/83/EU kanssa, direktiivin 2011/83/EU 
asiaa koskevat loppusäännökset on otettava tähän direktiiviin mukautettuina. Katso 
direktiivin 2011/83/EU 25 artiklaa.

Tarkistus 302
Evelyne Gebhardt
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 158 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

158 b artikla
Täytäntöönpanon valvonta

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että tämän direktiivin noudattamisen 
varmistamiseksi on olemassa riittävät ja 
tehokkaat keinot.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
keinoihin kuuluvat säännökset, joiden 
nojalla yhdellä tai useammalla 
seuraavista kansallisessa lainsäädännössä 
määritetyistä elimistä on mahdollisuus 
viedä asia kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tuomioistuimen tai 
toimivaltaisen hallinnollisen elimen 
käsiteltäväksi sen varmistamiseksi, että 
tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettuja kansallisia säännöksiä 
sovelletaan:
(a) julkiset elimet tai niiden edustajat;
(b) kuluttajajärjestöt, joilla on oikeutettu 
etu suojella kuluttajia;
(c) elinkeinoelämän järjestöt, joilla on 
oikeutettu intressi toimia asiassa.

Or. de

Perustelu

Katso direktiivin 2011/83/EU 23 artiklaa.

Tarkistus 303
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 158 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

158 c artikla
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Seuraamukset
1. Jäsenvaltioiden on annettava 
säännökset tämän direktiivin nojalla 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [...] 
ja ilmoitettava sille niiden mahdollisista 
myöhemmistä muutoksista viipymättä.

Or. de

Perustelu

Katso direktiivin 2011/83/EU 24 artiklaa.

Tarkistus 304
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 158 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

158 d artikla
Komission suorittama raportointi ja 

uudelleentarkastelu
Komissio antaa viimeistään [...] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin soveltamisesta.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia direktiivin 
mukauttamiseksi kuluttajien oikeuksien 
alalla tapahtuneeseen kehitykseen.

Or. de

Perustelu

Olisi säädettävä komission konkreettisesta raportointivelvoitteesta, jotta EU:n lakia säätävät 
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elimet neuvosto ja Euroopan parlamentti saisivat asianmukaisesti tietoa tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta ja siihen liittyvästä kehityksestä ja jotta ne voisivat tarvittaessa tehdä 
uusia muutosehdotuksia.

Tarkistus 305
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 158 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

158 e artikla
Toteuttaminen

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 
[…]. Niiden on ilmoitettava komissiolle 
viipymättä näiden säännösten 
sanamuodosta asiakirjojen muodossa.
Komissio käyttää näitä asiakirjoja [...] 
artiklassa (komission suorittama 
raportointi ja uudelleentarkastelu) 
tarkoitetussa kertomuksessa.
Se soveltaa kyseisiä säännöksiä [...] 
alkaen.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä 
tällainen viittaus, kun ne virallisesti 
julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
siitä, miten viittaukset tehdään.
2. Tämän direktiivin säännöksiä 
sovelletaan kuluttajan kanssa tehtyihin 
myyntisopimuksiin, jotka on tehty […] 
jälkeen.

Or. de

Perustelu

Katso direktiivin 2011/83/EU 28 artiklaa.
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Tarkistus 306
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 luku – 1 jakso

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 307
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 luku – 2 jakso

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 308
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 luku – 2 a jakso (uusi) – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2 a jakso
Kuluttajan maksuviivästys

Or. de

Perustelu

Tämä artikla ei kuulu yleisiin säännöksiin. Sille on oltava oma erillinen jaksonsa samoin kuin 
yrityksillekin.

Tarkistus 309
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 167 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos velallinen on kuluttaja, 
maksuviivästyksestä perittävä korko 
erääntyy 166 artiklan mukaisesti vain jos 
laiminlyöntiin ei ole perusteltua syytä.

1. Jos velallinen on kuluttaja, velkojalla on 
oikeus maksuviivästyksestä perittävään
166 artiklan mukaiseen korkoon, paitsi jos 
laiminlyönti on perusteltu.

Or. de

Tarkistus 310
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 167 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viivästyskoron kertyminen alkaa vasta 
30 päivän kuluttua siitä kun velkoja on 
ilmoittanut velalliselle velvoitteesta 
maksaa korkoa ja koron suuruuden. Tämä 
ilmoitus voidaan antaa jo ennen kuin 
maksu erääntyy.

2. Viivästyskoron kertyminen alkaa vasta 
30 päivän kuluttua siitä kun velkoja on 
ilmoittanut velalliselle velvoitteesta 
maksaa korkoa ja koron suuruuden. Tämä 
ilmoitus voidaan antaa jo ennen kuin 
maksu erääntyy. Viivästyskorkoa voidaan 
vaatia vasta erääntymisen jälkeen.

Or. de

Perustelu

Muutos on tarpeen sen estämiseksi, että kuluttajalle voi tulla etukäteen kerääntyvä 
korkovelvoite.

Tarkistus 311
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 luku – 3 jakso

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 312
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 17 luku

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 313
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 18 luku

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 314
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Peruuttamisoikeutta säännellään jo direktiivillä 2011/83/EU.

Tarkistus 315
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Peruuttamisoikeuden käyttämistä varten 
teidän on toimitettava meille ilmoitus 
(esim. postitse lähetetty kirje, faksi tai 
sähköpostiviesti), jossa todetaan selvästi, 
että haluatte peruuttaa tämän sopimuksen.
Ilmoituksen voi tehdä myös käyttäen 
liitteenä olevaa peruutuslomakkeen mallia, 
mutta se ei ole välttämätöntä.

Peruuttamisoikeuden käyttämistä varten 
teidän on ilmoitettava meille (2) 
halustanne peruuttaa sopimus 
yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi 
kirjeellä postitse, faksilla tai 
sähköpostilla). Ilmoituksen voi tehdä myös 
käyttäen liitteenä olevaa 
peruutuslomakkeen mallia, mutta se ei ole 
välttämätöntä.

Or. de

Perustelu

Määritelmän pitäisi vastata kuluttajan oikeuksia koskevaa direktiiviä. Muotoa on kuitenkin 
muutettu osin ymmärrettävämmäksi. Sama koskee kaikkia tähän lomakkeeseen tehtyjä 
muutoksia.

Tarkistus 316
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Peruuttamisen määräajan noudattamista 
varten riittää, että ilmoitus 
peruuttamisoikeuden käytöstä lähetetään 
ennen peruuttamisen määräajan 
päättymistä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 317
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Peruuttamisen vaikutukset Peruuttamisen seuraukset

Or. de

Tarkistus 318
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos päätätte peruuttaa tämän sopimuksen,
maksamme teille takaisin kaikki
suorittamanne maksut, mukaan lukien 
toimituskulut (ei kuitenkaan niitä 
mahdollisia ylimääräisiä kuluja, jotka ovat 
aiheutuneet siitä, että valitsitte muun kuin 
tarjoamamme edullisimman 
vakiotoimitustavan) viipymättä ja 
viimeistään 14 päivän kuluttua siitä kun 
olemme saaneet tiedon päätöksestänne 
peruuttaa tämä sopimus. Maksut 
palautetaan samalla maksuvälineellä, 
jolla ne oli alun perin maksettu, ellette
nimenomaisesti ilmoita toisin;
palautuksesta ei missään tapauksessa koidu 
teille lisäkustannuksia.

Jos päätätte peruuttaa tämän sopimuksen,
meidän on palautettava teille kaikki teiltä 
saamamme maksut, mukaan lukien 
toimituskulut (ei kuitenkaan niitä 
mahdollisia ylimääräisiä kuluja, jotka ovat 
aiheutuneet siitä, että valitsitte muun kuin 
tarjoamamme edullisimman 
vakiotoimitustavan) viipymättä ja 
viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun 
olemme saaneet ilmoituksen
päätöksestänne peruuttaa tämä sopimus.
Käytämme takaisinmaksussa samaa 
maksuvälinettä, jota olette alun perin
käyttänyt maksussa, ellei kanssanne ole
nimenomaisesti toisin sovittu.
Palautuksesta ei missään tapauksessa koidu 
teille lisäkustannuksia.

Or. de

Tarkistus 319
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun kyseessä on myyntisopimus: ”jona 
te (tai nimeämänne kolmas, joka ei saa olla 
rahdinkuljettaja) saatte tavarat 

b) kun kyseessä on myyntisopimus: ”jona 
te (tai nimeämänne kolmas, joka ei saa olla 
rahdinkuljettaja) saatte tavarat 
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tosiasialliseen hallintaanne.”; tosiasialliseen omistukseenne.”;

Or. de

Tarkistus 320
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun kyseessä on sopimus, jossa kuluttaja 
on tilannut monenlaisia tavaroita samassa 
tilauksessa ja tavarat toimitetaan erikseen:
”jona te (tai nimeämänne kolmas, joka ei 
saa olla rahdinkuljettaja) saatte viimeiset 
tavarat tosiasialliseen hallintaanne.”;

c) kun kyseessä on sopimus, jossa kuluttaja 
on tilannut monenlaisia tavaroita samassa 
tilauksessa ja tavarat toimitetaan erikseen:
”jona te (tai nimeämänne kolmas, joka ei 
saa olla rahdinkuljettaja) saatte viimeiset 
tavarat tosiasialliseen omistukseenne.”;

Or. de

Perustelu

Määritelmän pitäisi vastata kuluttajan oikeuksia koskevaa direktiiviä.

Tarkistus 321
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kun kyseessä on sopimus, jossa tavara 
toimitetaan erissä tai osina: ”jona te (tai 
nimeämänne kolmas, joka ei saa olla 
rahdinkuljettaja) saatte viimeisen erän tai 
osan tosiasialliseen hallintaanne.”;

d) kun kyseessä on sopimus, jossa tavara 
toimitetaan erissä tai osina: ”jona te (tai 
nimeämänne kolmas, joka ei saa olla 
rahdinkuljettaja) saatte viimeisen erän tai 
osan tosiasialliseen omistukseenne.”;

Or. de

Tarkistus 322
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kun kyseessä on sopimus, jossa tavaroita 
toimitetaan säännöllisesti määrätyn ajan 
kuluessa: ”jona te (tai nimeämänne kolmas, 
joka ei saa olla rahdinkuljettaja) saatte 
ensimmäiset tavarat tosiasialliseen
hallintaanne.”

e) kun kyseessä on sopimus, jossa tavaroita 
toimitetaan säännöllisesti määrätyn ajan 
kuluessa: ”jona te (tai nimeämänne kolmas, 
joka ei saa olla rahdinkuljettaja) saatte 
ensimmäiset tavarat tosiasialliseen
omistukseenne.”

Or. de

Tarkistus 323
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Täytetään elinkeinonharjoittajan nimi, 
käyntiosoite ja tarvittaessa puhelin- ja 
faksinumero sekä sähköpostiosoite.

2. Täytetään elinkeinonharjoittajan nimi, 
käyntiosoite ja, jos saatavilla, puhelin- ja 
faksinumero sekä sähköpostiosoite..

Or. de

Tarkistus 324
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
kuluttajalle mahdollisuuden täyttää ja 
toimittaa vakiomuotoinen 
peruuttamislomake sähköisesti verkossa, 
lisätään seuraava kohta: ”Voitte myös
täyttää peruuttamista koskevan 
vakiolomakkeen sähköisesti tai antaa
muun selvän ilmoituksen
verkkosivullamme osoitteessa [lisätään 
internetosoite]. Jos käytätte tätä 

3. Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
kuluttajalle mahdollisuuden täyttää ja 
toimittaa vakiomuotoinen 
peruuttamislomake sähköisesti verkossa, 
lisätään seuraava kohta: ”Voitte täyttää
malliperuuttamislomakkeen ja toimittaa 
sen taikka muun yksiselitteisen
ilmoituksen myös sähköisesti 
verkkosivustollamme [lisätään 
internetosoite]. Jos käytätte tätä 
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vaihtoehtoa, toimitamme teille viipymättä
vahvistuksen peruuttamisilmoituksen 
vastaanottamisesta pysyvällä välineellä
(esim. sähköpostitse).”

vaihtoehtoa, lähetämme teille viipymättä 
pysyvällä välineellä (esimerkiksi
sähköpostitse) vahvistuksen 
peruuttamisen vastaanottamisesta.”

Or. de

Tarkistus 325
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun kyseessä on sopimus, jossa
elinkeinonharjoittaja ei ole tarjoutunut 
noutamaan tavaroita itse peruuttamisen 
tapahtuessa, lisätään seuraava kohta:
”Voimme pidättää palautuksen, kunnes 
olemme saaneet tavarat takaisin tai olette 
osoittanut palauttaneenne ne, sen mukaan 
kumpi näistä tapahtuu aiemmin.”

4. Kun kyseessä on sopimus, jossa ette ole 
tarjoutunut noutamaan tavaroita takaisin 
itse peruuttamistapauksessa, lisätkää
seuraava teksti: ”Voimme pidättää 
palautuksen, kunnes olemme saaneet 
tavarat takaisin tai olette osoittanut 
palauttaneenne ne, sen mukaan kumpi 
näistä tapahtuu aiemmin.”

Or. de

Tarkistus 326
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 5 alakohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ”Teidän on lähetettävä tai palautettava 
tavarat meille tai ____[lisätään tarvittaessa 
sen henkilön nimi ja käyntiosoite, jonka 
elinkeinonharjoittaja on valtuuttanut 
vastaanottamaan tavarat puolestaan], 
viipymättä ja viimeistään 14 päivän 
kuluttua päivästä, jona ilmoititte meille 
sopimuksen peruuttamisesta. Määräajan 
noudattamiseksi riittää, että tavarat 
lähetetään ennen 14 päivän määräajan 
päättymistä.”

– ”Teidän on lähetettävä tai palautettava 
tavarat meille tai ____[lisätään tarvittaessa 
sen henkilön nimi ja käyntiosoite, jonka 
elinkeinonharjoittaja on valtuuttanut 
vastaanottamaan tavarat puolestaan], 
viipymättä ja viimeistään 14 päivän 
kuluttua päivästä, jona ilmoititte meille 
sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa 
noudatetaan, kun tavarat lähetetään ennen 
14 päivän määräajan päättymistä.”
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Or. de

Tarkistus 327
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 5 alakohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ”Kuluttaja maksaa tavaroiden 
palauttamiskustannukset.”; tai

– ”Kuluttaja maksaa tavaroiden välittömät
palauttamiskustannukset.”; tai

Or. de

Tarkistus 328
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 5 alakohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Jos kyseessä on etäsopimus eikä 
elinkeinonharjoittaja ole tarjoutunut
maksamaan tavaroiden 
palauttamiskustannuksia ja tavarat ovat 
luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voida 
palauttaa tavallisessa postissa: ”Kuluttaja 
maksaa tavaroiden 
palauttamiskustannukset, jotka ovat ____ 
euroa [lisätään määrä].”; tai jos tavaroiden 
palauttamiskustannuksia ei voida
määrittää tarkasti etukäteen: ”Kuluttaja 
maksaa tavaroiden 
palauttamiskustannukset, joiden määräksi 
arvioidaan enintään noin ____ euroa 
[lisätään määrä]”; tai

– Jos kyseessä on etäsopimus ettekä 
tarjoudu maksamaan tavaroiden 
palauttamiskustannuksia ja tavarat ovat 
luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voida 
palauttaa tavallisessa postissa: ”Kuluttaja 
maksaa tavaroiden välittömät
palauttamiskustannukset, jotka ovat ____ 
euroa [lisätään määrä].”; tai jos
kustannuksia ei voida kohtuudella laskea
etukäteen: ”Kuluttaja maksaa tavaroiden
välittömät palauttamiskustannukset, joiden 
määräksi arvioidaan enintään noin ____ 
euroa [lisätään määrä]”; tai

Or. de

Tarkistus 329
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 5 alakohta – b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Jos kyseessä on muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty 
sopimus ja tavarat ovat luonteeltaan 
sellaisia, ettei niitä voida palauttaa 
tavallisessa postissa, ja ne on toimitettu 
kuluttajan kotiin sopimuksen 
tekoajankohtana: ”Elinkeinonharjoittaja 
noutaa tavarat omalla kustannuksellaan.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 330
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c. ”Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta 
tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen, 
ominaisuuksien ja toimivuuden 
toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.”

c. lisätkää: ”Kuluttaja on vastuussa vain 
sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, 
joka johtuu muusta kuin tavaroiden 
luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden 
toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.”

Or. de

Tarkistus 331
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 1 – 10 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos sopimus koskee myyntisopimukseen 
liittyvien palvelujen suorittamista, lisätään
seuraava kohta: ”Jos olette pyytänyt, että 
myyntisopimukseen liittyvien palvelujen 
suorittaminen aloitetaan peruuttamisen 
määräajan kuluessa, teidän on maksettava 

6. Jos sopimus koskee palvelujen
tarjoamista, lisätkää seuraava kohta: ”Jos 
olette pyytänyt, että myyntisopimukseen 
liittyvien palvelujen suorittaminen 
aloitetaan peruuttamisen määräajan 
kuluessa, teidän on maksettava meille 
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meille määrä, joka vastaa niiden 
suoritusten laajuutta, jotka on toteutettu 
ennen kuin ilmoititte meille tämän 
sopimuksen peruuttamisesta, suhteessa 
koko sopimuksen täyttämiseen.”.

määrä, joka vastaa niiden suoritusten 
laajuutta, jotka on toteutettu ennen kuin 
ilmoititte meille tämän sopimuksen 
peruuttamisesta, suhteessa koko 
sopimuksen täyttämiseen.”.

Or. de

Tarkistus 332
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 2

Komission teksti Tarkistus

Peruuttamislomakkeen malli Poistetaan.
(Lomake täytetään ja palautetaan vain 
kun halutaan peruuttaa tehty sopimus.)
– Vastaanottaja: [tähän lisätään 
elinkeinonharjoittajan nimi, käyntiosoite 
ja tarvittaessa faksinumero ja 
sähköpostiosoite]:
– Ilmoitan/Ilmoitamme*, että 
haluan/haluamme* peruuttaa 
tekemäni/tekemämme* sopimuksen, joka 
koskee seuraavien tavaroiden 
toimittamista* / seuraavan digitaalisen 
sisällön toimittamista / seuraavan 
palvelun suorittamista*
– Tilauspäivä* / Vastaanottopäivä*
– Kuluttajan nimi* / Kuluttajien nimet*
– Kuluttajan osoite* / Kuluttajien 
osoitteet*
– Kuluttajan allekirjoitus* / Kuluttajien 
allekirjoitukset* (vain jos lomake 
täytetään paperilla)
– Päiväys
____________
* Tarpeeton yliviivataan.

Or. de
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Perustelu

Peruuttamisoikeutta säännellään jo direktiivillä 2011/83/EU.

Tarkistus 333
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 2 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Peruuttamislomakkeen malli (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

(Lomake täytetään ja palautetaan vain kun 
halutaan peruuttaa tehty sopimus.)

Or. de

Tarkistus 334
Evelyne Gebhardt
Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 335
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite II – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VAKIOMUOTOISEN ILMOITUKSEN 
MALLI

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 336
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle olennaiset tiedot
sopimuksesta, esimerkiksi tuotetta 
koskevat tiedot ja sen kauppahinta, mukaan 
lukien kaikki verot ja maksut, sekä omat 
yhteystietonsa. Tietojen on oltava erityisen 
yksityiskohtaiset silloin kun ostoksia 
tehdään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan liikkeessä tai jos 
kuluttaja ei ole henkilökohtaisesti 
tekemisissä elinkeinonharjoittajan kanssa 
eli esimerkiksi silloin kun ostoksia tehdään 
verkossa tai puhelimitse. Jos näissä 
tiedoissa on puutteita tai virheitä, 
kuluttajalla on oikeus 
vahingonkorvaukseen.

Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle tiedot kuluttajan kanssa 
sovituista olennaisista sopimusehdoista, 
esimerkiksi tuotetta koskevat tiedot ja sen 
kauppahinta, mukaan lukien kaikki verot ja 
maksut, sekä omat yhteystietonsa. Tietojen 
on oltava erityisen yksityiskohtaiset silloin 
kun ostoksia tehdään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan liikkeessä tai jos 
kuluttaja ei ole henkilökohtaisesti 
tekemisissä elinkeinonharjoittajan kanssa 
eli esimerkiksi silloin kun ostoksia tehdään 
verkossa tai puhelimitse. Jos näissä 
tiedoissa on puutteita tai virheitä, 
kuluttajalla on oikeus 
vahingonkorvaukseen.

Or. de

Tarkistus 337
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kuluttaja voi useimmissa tapauksissa
peruuttaa kaupan 14 päivän kuluessa, jos 
tavarat on ostettu muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan liikkeessä tai jos hän 
ei ole tavannut elinkeinonharjoittajaa 
henkilökohtaisesti ostotapahtuman 
yhteydessä (esimerkiksi jos ostokset on 
tehty verkossa tai puhelimitse).
Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle tätä koskevat tiedot ja
vakiomuotoinen peruuttamislomake. Jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole toiminut näin, 
kuluttajalla on oikeus perua sopimus 

Kuluttaja voi peruuttaa kaupan 14 päivän 
kuluessa, jos tavarat on ostettu muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan liikkeessä tai 
jos hän ei ole tavannut 
elinkeinonharjoittajaa henkilökohtaisesti 
ostotapahtuman yhteydessä (esimerkiksi 
jos ostokset on tehty verkossa tai 
puhelimitse). Elinkeinonharjoittajan on 
annettava kuluttajalle tätä koskevat tiedot 
ja peruuttamislomakkeen malli. Jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole toiminut näin, 
kuluttajalla on oikeus perua sopimus
vuoden kuluessa.
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vuoden kuluessa.

Or. de

Tarkistus 338
Hans-Peter Mayer
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä luettelo kuluttajan oikeuksista ei ole 
tyhjentävä eikä siinä esitetä kaikkia 
yksityiskohtia. Yhteinen eurooppalainen 
kauppalaki on saatavissa täällä. Sopimus 
kannattaa lukea huolellisesti läpi.

Tämä luettelo kuluttajan oikeuksista ei ole 
tyhjentävä eikä siinä esitetä kaikkia 
yksityiskohtia. Yhteinen eurooppalainen 
kauppalaki ja muita lisätietoja on 
saatavissa täällä. Sopimus kannattaa lukea 
huolellisesti läpi.

Or. de


