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Tarkistus 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
–

Komission teksti Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Euroopan unionilla ei ole riittävästi toimivaltaa kauppalain kattavaa yhdenmukaistamista 
varten. Kansalliset lait eivät olisi voimassa ja jäsenvaltioiden toimivaltaa rajoitettaisiin myös 
silloin, kun lakia sovellettaisiin valinnaisesti. Kuluttajia suojataan jo riittävästi olemassa 
olevalla lainsäädännöllä eikä tähän tarkoitukseen siksi tarvita EU:n sääntöjä. Kansallinen 
lainsäädäntö tarjoaa lisäksi korkeatasoisen oikeusvarmuuden. YEKL:n yhdenmukaista 
tulkintaa koko Euroopassa ei kuitenkaan voida varmistaa.

Tarkistus 340
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan komissio aloitti 
kuluttajansuojasäännöstön tarkistamisen 
vuonna 2004 julkaisemassaan vihreässä 
kirjassa, ja sen puitteissa äskettäin 
kuluttajan oikeuksista annetussa 
direktiivissä 2011/83/EU käsitellään 
tärkeimpiä sopimusoikeuteen liittyviä 
aloja eli kuluttajille kohdistettua 
etämyyntiä ja ovelta ovelle -myyntiä. Tätä 
direktiiviä sovelletaan vuoden 2014 
puolivälistä lähtien, ja siinä annetaan 
yhtenäinen oikeudellinen kehys yritysten 
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ja kuluttajien väliseen kaupankäyntiin ja 
erityisesti yritysten ja kuluttajien väliseen 
verkkokauppaan.

Or. en

Tarkistus 341
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Tarkoituksenmukaisin tapa lujittaa 
kuluttajien luottamusta rajatylittävään 
kaupankäyntiin ja helpottaa EU:n 
laajuista kauppaa on lähentää 
kuluttajasopimusoikeutta siten, että 
yhdenmukaistetaan lainsäädäntöä, joka 
koskee kaikkiin markkinatoimijoihin 
sovellettavaa korkeatasoista 
kuluttajansuojaa.

Or. en

Tarkistus 342
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Kuluttajansuojasäännöstö on 
saatettava ajan tasalle, jotta voidaan 
vastata sosiaalisiin ja taloudellisiin 
kehityssuuntauksiin liittyviin haasteisiin, 
joihin sisältyy myös digitaalinen talous. 
Kuluttajille on tarjottava toimivat 
oikeudet, joilla taataan turvalliset ostot ja 
reilut ehdot sisämarkkinoilla. Kuluttajan 
oikeuksista annetussa direktiivissä 
2011/83/EU arvioidaan kuluttajansuojaa 
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koskevia sääntöjä, jotka liittyvät pääosin 
erityisiin myyntimenetelmiin eli 
etämyyntiin ja ovelta ovelle -myyntiin. 
Lakisääteiset takuuasiat ovat erittäin 
tärkeitä sekä kuluttajille että yrityksille, ja 
ne vaativat lähentämistä ja uudistamista, 
mitä tällä direktiivillä pyritään tekemään.

Or. en

Tarkistus 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Näiden sopimusoikeuteen liittyvien 
esteiden voittamiseksi osapuolten pitäisi 
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.

(8) Näiden sopimusoikeuteen liittyvien 
esteiden voittamiseksi osapuolten pitäisi 
etämyynnin osalta 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 
etämyynnin osalta 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 344
Catherine Stihler
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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 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 345
Mitro Repo

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 

(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 
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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 
perusteella.

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 
perusteella. Kuluttajalla olisi myös aina 
oikeus kieltäytyä yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain soveltamisesta.

Or. fi

Tarkistus 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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 
perusteella.

(9) Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
etäsopimuksia ja siten erityisesti verkossa 
tehtäviä sopimuksia koskeva 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 
perusteella.

Or. de
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Tarkistus 347
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Käytetyn tavaran kaupan osalta 
kuluttajakauppaa koskevan direktiivin 
1999/44/EY 7 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, että jäsenvaltiot voivat sallia 
yritysten lyhentää takuuaikaa yhteen 
vuoteen. Kun otetaan huomioon käytetyn 
tavaran markkinoiden kasvava merkitys 
eurooppalaisille kuluttajille talouskriisin 
aikana sekä tarve edistää kestävää 
kulutusta, lakisääteisen takuuajan 
lyhentäminen yhteen vuoteen ei ole enää 
perusteltua. Käytetyn tavaran takuuaikaa 
olisi pikemminkin arvioitava sen 
perusteella, miten tässä direktiivissä 
määritellään tavaroiden tai digitaalisen 
sisällön sopimuksenmukaisuuden 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Kuluttajakauppaa koskevan direktiivin 1999/44/EY 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että 
jäsenvaltiot voivat sallia yritysten lyhentää takuuaikaa yhteen vuoteen. Tämä ei kuitenkaan 
ole tarpeellista, kuten on osoitettu jäsenvaltioissa, joissa tätä vaihtoehtoa ei ole käytetty, eikä 
myöskään toivottavaa kestävän kuluttamisen kannalta. Sen vuoksi tätä vaihtoehtoa ei säilytetä 
tässä direktiivissä.

Tarkistus 348
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 b) Lakisääteisillä takuusäännöillä on 
merkittävä rooli sopivien tuotteiden 
markkinoinnissa ja ne ovat olennaisia 
EU:n yhdennettyä tuotepolitiikkaa 
koskevan strategiassa. Jotta voidaan 
edistää kestävää kulutusta ja lujittaa 
kuluttajien luottamusta tuotteisiin, jotka 
on kehitetty ekologista suunnittelua 
koskevassa lainsäädännössä asetettujen 
standardien mukaisesti, on varmistettava, 
että kuluttaja voi luottaa takuuoikeuksiin 
ekologisesti suunnitellun tuotteen koko 
elinkaaren ajan. Tämä ajanjakso olisi 
vahvistettava siten, että otetaan huomioon 
direktiivin 2009/158/EY puitteissa 
täytäntöönpannut toimenpiteet, joissa 
vaaditaan tuotteen oletetun kestoiän 
arviointia.

Or. en

Tarkistus 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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 

(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. Tämä 
koskee erityisesti etäsopimuksia, joihin 
liittyvät mahdollisuudet ovat erityisen 
suuret. Yritysten välisten sopimusten 
rajatylittävää luonnetta olisi arvioitava 
osapuolten vakinaisen asuinpaikan 
perusteella. Yrityksen ja kuluttajan 
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oikeusvarmuuden parantamiseksi 
täytyttävä siten, että joko kuluttajan 
ilmoittama osoite tai tavaroiden 
toimitusosoite tai kuluttajan ilmoittama 
laskutusosoite sijaitsee jäsenvaltiossa, jossa 
elinkeinonharjoittajan vakinainen 
asuinpaikka ei ole.

välisissä sopimuksissa rajojen ylittymistä 
koskevan vaatimuksen olisi 
elinkeinonharjoittajan oikeusvarmuuden 
parantamiseksi täytyttävä siten, että joko 
kuluttajan ilmoittama osoite tai tavaroiden 
toimitusosoite tai kuluttajan ilmoittama 
laskutusosoite sijaitsee jäsenvaltiossa, jossa 
elinkeinonharjoittajan vakinainen 
asuinpaikka ei ole.

Or. de

Tarkistus 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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.

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

Or. de

Tarkistus 351
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta sisämarkkinoihin ja kilpailuun 
liittyvät vallitsevat ongelmat voitaisiin 
ottaa huomioon kohdennetusti ja 

(21) Jotta sisämarkkinoihin ja kilpailuun 
liittyvät vallitsevat ongelmat voitaisiin 
ottaa huomioon kohdennetusti ja 
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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 
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.

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 
annetussa komission suosituksessa 
2003/361esitettyjen kriteerien perusteella. 
Silloin kun kaikki sopimuksen osapuolet 
ovat elinkeinonharjoittajia, yksinään 
yritystoimintaa harjoittavat yrittäjät 
(individual entrepreneurship, solo 
entrepreneurship) tulisi rinnastaa 
kuluttajiin, koska näiden yrittäjien 
resurssit ja osaaminen poikkeavat hyvin 
merkittävästi EU:n yleisestä pk-yritysten 
tai mikroyritysten määritelmästä. 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. fi

Tarkistus 352
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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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 
käytettäväksi sopimukseen sisällytettävänä 
ehtona, ei varsinkaan osana 
elinkeinonharjoittajan vakioehtoja ja -
edellytyksiä. Elinkeinonharjoittajan olisi 
annettava kuluttajalle vahvistus yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käyttöä 
koskevasta sopimuksesta pysyvällä 
välineellä.

(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 vapaaehtoisesti ja omasta 
tahdostaan 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 
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. fi

Tarkistus 353
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Sen lisäksi, että kuluttajan olisi 
voitava tehdä tietoinen valinta yhteisen 

(23) Sen lisäksi, että kuluttajan olisi 
voitava tehdä tietoinen valinta yhteisen
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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 
jälkeen suostumuksensa.

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 hyvissä ajoin ennen sopimuksen 
tekemistä 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 
jälkeen suostumuksensa.

Or. fi

Tarkistus 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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 

(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 
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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 
jälkeen suostumuksensa.

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 
ilmoitusmalli, 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 
jälkeen suostumuksensa.

Or. de

Perustelu

Tarkistusten täydentäminen kertomuksesta liitteen lomakkeisiin.

Tarkistus 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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 

(26) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
sääntöjen tulisi etämyynnin osalta kattaa 
ne sopimusoikeuden piiriin kuuluvat seikat, 
jotka ovat käytännön kannalta 
merkityksellisiä sääntöjen aineelliseen ja 
henkilölliseen soveltamisalaan kuuluvien 
sopimusten elinkaaren aikana. Osapuolten 
oikeuksien ja velvollisuuksien ja 
sopimuksen laiminlyöntiin liittyvien 
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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.

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.

Or. de

Tarkistus 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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 teknologian sekä 
unionin säännöstön kehitys.

(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 
etäsopimuksiin liittyen sekä yritysten 
välisten sopimusten osalta, digitaalisen 
sisällön markkinoiden ja teknologian sekä 
unionin säännöstön kehityksen valossa.

Or. de
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Tarkistus 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Toiston välttämiseksi ja olemassa 
olevan EU:n lainsäädännön 
huomioimiseksi tässä direktiivissä olisi 
otettava huomioon kuluttajien oikeuksista 
annetun direktiivin 2011/83/EU 
periaatteet, joissa yhdenmukaistetaan 
etäsopimuksia ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjä sopimuksia koskevat säännöt, 
jotka liittyvät esimerkiksi ennen 
sopimuksen tekoa annettaviin tietoihin, 
muotovaatimuksiin, 
peruuttamisoikeuteen, tavaran 
luovutukseen, vaaranvastuun siirtymiseen 
ja maksuvälineisiin. Näiden periaatteiden 
avulla olisi luotava toimiva 
eurooppalainen säännöstö yrityksille, 
jotka myyvät tavaroita tai digitaalista 
sisältöä kuluttajille kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 b) Tämän direktiivin hyväksymisen 
jälkeen Euroopan komission olisi 
perustettava työryhmä, joka koostuu 
pääosin kuluttajia ja yrityksiä edustavista 
tahoista ja jonka toimintaan osallistuvat 
myös tutkijat ja elinkeinonharjoittajat, 
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jotta voidaan kehittää vakiomuotoiset 
sopimusehdot verkossa tehdyille yritysten 
ja kuluttajien välisille sopimuksille, jotka 
perustuvat tämän direktiivin sääntöihin ja 
kuluttajansuojasäännöstöön, erityisesti 
kuluttajan oikeuksista annettuun 
direktiiviin 2011/83/EU. 

Or. en

Tarkistus 359
Kyriacos Triantaphyllides

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 ottaa 
käyttöön vapaaehtoinen yhteinen 
eurooppalainen laki sisämarkkinoilla 
laatimalla liitteessä I esitetty yhtenäinen 
sopimusoikeuden sääntöjen kokonaisuus, 
jäljempänä ’yhteinen eurooppalainen 
kauppalaki’, joka toimii kansallisen 
lainsäädännön rinnalla ja jota voidaan 
käyttää kansallisen lainsäädännön sijasta 
yksinomaan sopimusoikeuden alalla rajat 
ylittävissä liiketoimissa, jotka koskevat 
tavaran kauppaa, digitaalisen sisällön 
toimittamista ja niihin liittyviä palveluja, 
silloin kun sopimuksen osapuolet niin 
nimenomaisesti sopivat.

Or. el

Tarkistus 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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

Or. de

Tarkistus 361
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä asetus antaa 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden 
soveltaa kaikissa rajat ylittävissä 
liiketoimissaan yhteisiä sääntöjä ja samoja 
sopimusehtoja, mikä vähentää 
tarpeettomia kustannuksia, mutta takaa 
korkeatasoisen oikeusvarmuuden.

2. Tämä direktiivi antaa 
elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden 
soveltaa kaikissa rajat ylittävissä 
liiketoimissaan yhteisiä sääntöjä ja samoja 
sopimusehtoja.

Or. el

Tarkistus 362
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
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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. Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisiä rajatylittävän kaupankäynnin alan 
sopimuksia varten tässä direktiivissä
vahvistetaan kuluttajansuojasäännöt, jotta 
voidaan varmistaa kuluttajansuojan korkea 
taso niin, että voidaan parantaa kuluttajien 
luottamusta sisämarkkinoihin ja kannustaa 
heitä tekemään ostoksia yli rajojen.

Or. el

Tarkistus 363
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ’elinkeinonharjoittajalla’ luonnollista 
tai oikeushenkilöä, joka toimii omaan 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa 
kuuluvassa tarkoituksessa;

(e) ’elinkeinonharjoittajalla’ luonnollista 
tai joko yksityisoikeudellisessa tai 
julkisoikeudellisessa omistuksessa olevaa
oikeushenkilöä, joka itse tai toisen 
luonnollisen tai oikeushenkilön muodossa 
elinkeinonharjoittajan nimissä tai 
puolesta toimii omaan elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa kuuluvassa 
tarkoituksessa;

Or. de

Perustelu

Tämä määritelmä vastaa kuluttajanoikeuksista annettua EU:n direktiiviä 83/2011, erityisesti 
mitä tulee kolmansien osapuolten toimintaan elinkeinonharjoittajan nimissä ja puolesta. 
Edustusta sinänsä ei tosin käsitellä yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa. Kuluttajille 
erilaiset seuraukset, jotka riippuvat siitä, toimiiko elinkeinonharjoittaja itse vai jonkun muun 
kautta, eivät missään tapauksessa ole ymmärrettäviä vaan täysin sekaannusta aiheuttavia.

Tarkistus 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 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;

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

Or. de

Perustelu

Soveltamisalan rajoittamisen yhteydessä tarvitaan tarkempaa määritelmää ja erityisesti 
selvennystä myös elinkeinonharjoittajien välisten sopimusten tekemiseen.

Tarkistus 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 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 
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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 
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

Perustelu

Soveltamisalan rajoittaminen etäsopimuksiin poistaa tarpeen näille määritelmille, koska 
kyseisiä sopimuksia ei enää tehdä.

Tarkistus 366
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 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 ja 
kuluttajan ollessa samanaikaisesti läsnä 
paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan 
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kuluttajan ollessa samanaikaisesti läsnä 
paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan 
toimitila, tai joka tehdään kuluttajan 
samoissa olosuhteissa tekemän tarjouksen 
perusteella; tai

toimitila, tai joka tehdään kuluttajan 
samoissa olosuhteissa tekemän tarjouksen 
perusteella; tai

Or. de

Tarkistus 367
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 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

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

Or. de

Perustelu

Jos kuluttajanoikeuksista annetun EU:n direktiivin 83/2011 mukaisesti lähtökohdaksi otetaan 
määritelmä ”elinkeinonharjoittaja”, täytyy tällöin vastaavasti myös selvittää määritelmä” 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävät sopimukset“.

Tarkistus 368
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta – iii alakohta 
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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 
järjestämän tutustumiskäynnin aikana, 
jonka tarkoituksena tai seurauksena on 
tavaroiden tai digitaalisen sisällön tai niihin 
liittyvien palvelujen esitteleminen ja 
myyminen kuluttajalle;

Or. de

Tarkistus 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 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

Soveltamisalan rajoittaminen etäsopimuksiin poistaa tarpeen näille määritelmille, koska 
kyseisiä sopimuksia ei enää tehdä.

Tarkistus 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(u) ’julkisella huutokaupalla’ 
myyntimenetelmää, jossa 
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;

(u) ’julkisella huutokaupalla’ 
myyntimenetelmää, jossa 
elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
huutokaupanpitäjän hoitaman avoimen 
tarjousmenettelyn kautta tavaroita,
digitaalista sisältöä tai palveluja
kuluttajille ja jossa korkeimman tarjouksen 
tehneen on ostettava tavara tai digitaalinen 
sisältö;

Or. de

Perustelu

Sisällön mukauttaminen etäsopimuksiin rajoitettaessa sekä mukauttaminen 
kuluttajaoikeusdirektiivin määritelmään.

Tarkistus 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – y a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Parempi sanamuoto alkuperäiseen tarkistukseen 92.

Tarkistus 372
Catherine Stihler

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. en

Tarkistus 373
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat yliampuvat sopimukset, 
jotka eivät vastaa yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain soveltamisalaa, sovelletaan 
näihin ehtoihin valinnan 
pätemättömyyttä.

Or. de

Tarkistus 374
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) joko kuluttajan ilmoittama osoite tai (a) kuluttajan asuinvaltio on muu valtio 
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tavaroiden toimitusosoite tai 
laskutusosoite sijaitsee muussa maassa
kuin siinä, jossa elinkeinonharjoittajan 
vakinainen asuinpaikka on; ja

kuin se, jossa elinkeinonharjoittajan 
vakinainen asuinpaikka on; ja

Or. el

Tarkistus 375
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

4. Elinkeinonharjoittajan taikka yhtiön tai 
muun yhteisön tai yhteenliittymän
asuinpaikalla tarkoitetaan tätä asetusta 
sovellettaessa sen keskushallinnon 
sijaintipaikkaa, jos kuluttajan 
asuinvaltiossa ei ole 
elinkeinonharjoittajan tai laillisen tai 
muun edustajan toimitilaa taikka 
toimistoa tai muunlaista liiketilaa ja jos 
tämä ei ole rekisteröitynyt toimivaltaisten 
viranomaisten pitämissä rekistereissä 
jäsenvaltioiden yhtiöihin, muihin 
yhteisöihin tai yhteenliittymiin. Kun 
elinkeinonharjoittaja on luonnollinen 
henkilö, vakinaisella asuinpaikalla 
tarkoitetaan hänen päätoimipaikkaansa.

Or. el

Tarkistus 376
Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sopimukset, joissa voidaan käyttää yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia

Rajatylittävät sopimukset, joissa voidaan 
käyttää yhteistä eurooppalaista kauppalakia
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Or. el

Tarkistus 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
voidaan käyttää:

Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
voidaan käyttää seuraavissa 
etäsopimuksissa, mukaan lukien verkossa 
tehtävät sopimukset:

Or. de

Tarkistus 378
Mitro Repo

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 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”. 
Silloin kun kaikki sopimuksen osapuolet 
ovat elinkeinonharjoittajia, yksinään 
yritystoimintaa harjoittavat yrittäjät 
(individual entrepreneurship, solo 
entrepreneurship) rinnastetaan suojan 
osalta kuluttajiin.

Or. fi
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Tarkistus 379
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
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.

2. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä suhteissa sopimus yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käytöstä on 
pätevä vain jos kuluttaja on antanut 
vapaaehtoisesti ja omasta tahdostaan
suostumuksensa nimenomaisella 
lausumalla erillään siitä lausumasta, jolla 
hän on suostunut sopimuksen tekemiseen. 
Elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
kuluttajalle vahvistus kyseisestä 
sopimuksesta pysyvällä välineellä.

Or. fi

Tarkistus 380
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sopimukset, jotka jäävät yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain 
soveltamisalan ulkopuolelle, eivät ole 
päteviä.

Or. de

Perustelu

Jos sopimuksissa laiminlyödään yhteisen eurooppalaisen kauppalain asetuksella vahvistettua
soveltamisalaa, jossa säädetään, että ne jäävät sen ulkopuolelle tai että yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia tulee käyttää sekasopimuksiin tai lainarahoitteisiin sopimuksiin 
tai vain osittain, on syytä selventää, että käyttöä koskeva sopimus ei tällöin ole pätevä. 
Sovellettava lainsäädäntö on näin ollen vahvistettava ROM I -asetuksen sääntöjen mukaisesti.
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Tarkistus 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vakiomuotoinen ilmoitus
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa

Ilmoitusmalli elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välisissä sopimuksissa

Or. de

Tarkistus 382
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elinkeinonharjoittaja toimittaa 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käytöstä sovittaessa kuluttajalle 
vakiomuotoisen ilmoituksen pysyvällä 
välineellä.

Or. de

Perustelu

Vakiomuotoinen ilmoitus on annettava kuluttajalle yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista 
tehdyn sopimuksen mukaan.

Tarkistus 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä artiklaa ei sovelleta, jos sopimus 
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koskee kotitalouden kulutukseen 
tarkoitettujen elintarvikkeiden, juomien 
tai muiden päivittäistavaroiden fyysistä 
toimittamista kuluttajan kotiin, 
asuinpaikalle tai työpaikalle 
elinkeinonharjoittajan tekemillä 
toistuvilla ja säännöllisillä 
jakelukierroksilla;

Or. de

Perustelu

Perustuu liitteen 13 artiklan V osan a alakohtaan.

Tarkistus 384
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
oikeasuhteisista 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. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä 
komissiolle viimeistään [1 vuoden kuluttua 
tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja 
niihin myöhemmin tehtävistä muutoksista 
mahdollisimman pian.

Or. en
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Tarkistus 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Kun osapuolet ovat pätevästi sopineet, että 
tietyssä sopimuksessa käytetään yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia, sopimuksen 
määräyksissä käsiteltyjä seikkoja 
säännellään yksinomaan yhteisellä 
eurooppalaisella kauppalailla. Jos
elinkeinonharjoittaja tarjoaa tavaroiden, 
digitaalisen sisällön tai niihin liittyvien 
palvelujen toimittamisen yhteydessä 
mahdollisuuden sopia yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käytöstä, 
yhteisellä eurooppalaisella kauppalailla 
säännellään myös ennen sopimuksentekoa 
sovellettavan tiedonantovelvollisuuden 
noudattamista ja sen laiminlyöntiä 
koskevia oikeussuojakeinoja.

Or. de

Perustelu

Ennen sopimuksentekoa sovellettavalla tiedonantovelvollisuudella voi olla täysi vaikutus vain, 
jos se on voimassa riippumatta todellisesta sopimuksentekohetkestä. Lisäksi on varmistettava, 
että kilpailijat ja kuluttajajärjestöt voivat ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin rikottaessa 
keskinäistä yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista aiheutuvaa tiedonantovelvollisuutta.

Tarkistus 386
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksissa, joissa 
elinkeinonharjoittajien vakinainen 
asuinpaikka, tai jos kyseessä on 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 

a) sopimuksissa, joissa 
elinkeinonharjoittajien vakinainen 
asuinpaikka sijaitsee tuossa jäsenvaltiossa; 
ja
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välinen sopimus, elinkeinonharjoittajan 
vakinainen asuinpaikka, kuluttajan 
ilmoittama osoite, tavaroiden 
toimitusosoite ja laskutusosoite, sijaitsevat
tuossa jäsenvaltiossa; ja/tai

Or. de

Tarkistus 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 digitaalisen sisällön 
markkinoiden ja teknologian sekä unionin 
säännöstön kehitys.

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 etäsopimuksiin liittyen 
sekä yritysten välisten sopimusten osalta ja
digitaalisen sisällön markkinoiden ja 
teknologian sekä unionin säännöstön 
kehitys.

Or. de

Tarkistus 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Mallisopimukset

Komissio esittää [yhden vuoden] kuluessa 
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tämän direktiivin saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä vakiomuotoiset 
sopimusehdot.

Or. en

Tarkistus 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
16 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 b artikla
Komissio toteuttaa tiedotuskampanjan, 
jolla tiedotetaan yrityksille kansallisella 
tasolla näistä eurooppalaisiin sääntöihin 
perustuvista vakiomuotoisista ehdoista, 
jotka koskevat kuluttajien kanssa 
käytävää verkkokauppaa.

Or. en

Tarkistus 390
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ellei yhteisessä eurooppalaisessa 
kauppalaissa toisin säädetä, sillä säänneltyä 
sopimusta, lausumaa tai mitä tahansa 
muuta tointa ei tarvitse tehdä tai tallentaa 
missään tietyssä muodossa.

Ellei yhteisessä eurooppalaisessa 
kauppalaissa tai sen ulkopuolisessa 
kansallisessa lainsäädännössä, jota 
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 593/2008 
tai asetuksen (EY) N:o 864/2007 tai 
jonkin muun lainvalintasäännön 
perusteella, toisin säädetä, sillä säänneltyä 
sopimusta, lausumaa tai mitä tahansa 
muuta tointa ei tarvitse tehdä tai tallentaa 
missään tietyssä muodossa.
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että Rooma I -asetuksen osia ei kumota. Rooma I
-asetuksen 11 artiklassa todetaan, että kansallisen lainsäädännön mukaiset 
muotovaatimukset, jotka johtavat esimerkiksi korkeampaan kuluttajansuojaan, ovat päteviä.

Tarkistus 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiedonantovelvollisuus kuluttajan kanssa 
tehtävän etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa
tehtävän sopimuksen yhteydessä

Tiedonantovelvollisuus kuluttajan kanssa 
tehtävän sopimuksen yhteydessä

Or. de

Perustelu

Koska soveltamisala tulee rajoittaa etäsopimuksiin, tällä sanamuodolla tarkoitetaan vain 
etämyyntiä koskevia sopimuksia. Jos tämä muotoillaan näin, kuulostaa siltä, että 
sopimusvaihtoehtoja olisi useampia.

Tarkistus 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 artikla – 1 kohta

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 

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

Or. de

Tarkistus 393
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) koko kauppahinta ja muut lisämaksut ja 
kustannukset 14 artiklan mukaisesti;

(b) koko kauppahinta ja muut lisämaksut ja 
kustannukset, kuten verot, 14 artiklan 
mukaisesti;

Or. fi

Tarkistus 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on etäsopimus, tämän 
artiklan nojalla toimitettavat tiedot on

3. Tämän artiklan nojalla toimitettavat 
tiedot on

Or. de

Tarkistus 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun sopimus on tehty muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, 
tämän artiklan nojalla vaaditut tiedot on

Poistetaan.

(a) toimitettava paperilla tai kuluttajan 
tähän suostuessa muulla pysyvällä 
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välineellä; ja
(b) esitettävä helposti luettavassa 
muodossa selkeällä ja ymmärrettävällä 
kielellä.

Or. de

Perustelu

Poistetaan soveltamisalan rajoittamisen seurauksena.

Tarkistus 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 artikla – 5 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) tehdään jakeluautomaatin avulla tai 
automatisoidussa liiketilassa;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Poistetaan soveltamisalan rajoittamisen seurauksena.

Tarkistus 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Poistetaan soveltamisalan rajoittamisen seurauksena.

Tarkistus 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(c a) 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. Tämä pätee 
myös sopimuksen tekemiseen 
tuomioistuimessa.

Or. de

Tarkistus 399
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) on jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti laadittu puolueettomuuteen ja 
riippumattomuuteen velvoitetun julkisen 
viranhaltijan toimesta, jonka on 
annettava kuluttajalle kattavaa 
oikeudellista tietoa varmistaakseen, että 
kuluttaja tekee sopimuksen huolellisen 
harkinnan perusteella ja tietoisena sen 
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oikeudellisesta merkityksestä.

Or. en

Tarkistus 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Peruuttamisoikeudesta ilmoittaminen 
etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa
tehtävän sopimuksen yhteydessä

Peruuttamisoikeudesta ilmoittaminen 
tehtävän sopimuksen yhteydessä 

Or. de

Tarkistus 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 vain silloin kun 
tavarat ovat luonteeltaan sellaisia, ettei 
niitä voida palauttaa tavanomaisesti 
postitse.

Or. de

Tarkistus 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 18 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset: 
täydentävät tiedonantovaatimukset ja 
vahvistus

Poistetaan.

1. Elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
kuluttajalle allekirjoitetun sopimuksen 
kaksoiskappale tai sopimuksen vahvistus, 
mukaan lukien tarvittaessa 40 artiklan 
3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu 
vahvistus kuluttajan suostumuksesta ja 
tunnustamisesta, joko paperilla tai 
kuluttajan tähän suostuessa muulla 
pysyvällä välineellä.
2. Jos kuluttaja haluaa, että sopimukseen 
liittyvien palvelujen toimittaminen alkaa 
42 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
peruuttamisen määräajan kuluessa, 
elinkeinonharjoittajan on edellytettävä, 
että kuluttaja tekee asiasta nimenomaisen 
pyynnön pysyvällä välineellä.

Or. de

Tarkistus 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 19 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Etäsopimukset: täydentävät
tiedonantovaatimukset ja muut vaatimukset

Täydentävät tiedonantovaatimukset ja 
muut vaatimukset

Or. de
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Tarkistus 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse etäsopimuksen
tekemistä varten, hänen on kuluttajan 
kanssa käytävän keskustelun aluksi 
ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
tarvittaessa sen henkilön henkilöllisyys, 
jonka puolesta hän ottaa yhteyttä, sekä 
puhelun kaupallinen tarkoitus.

1. Kun elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyden 
kuluttajaan puhelimitse sopimuksen
tekemistä varten, hänen on kuluttajan 
kanssa käytävän keskustelun aluksi 
ilmoitettava henkilöllisyytensä ja 
tarvittaessa sen henkilön henkilöllisyys, 
jonka puolesta hän ottaa yhteyttä, sekä 
puhelun kaupallinen tarkoitus.

Or. de

Tarkistus 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos etäsopimus tehdään käyttäen 
etäviestintävälinettä, jossa on rajoitetusti 
tilaa tai aikaa tietojen esittämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään tämän 
artiklan 3 kohdassa vaaditut tiedot. 
Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle muut 13 artiklassa tarkoitetut 
tiedot soveltuvalla tavalla 13 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

2. Jos sopimus tehdään käyttäen 
etäviestintävälinettä, jossa on rajoitetusti 
tilaa tai aikaa tietojen esittämistä varten, 
elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
kyseisellä välineellä vähintään tämän 
artiklan 3 kohdassa vaaditut tiedot. 
Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle muut 13 artiklassa tarkoitetut 
tiedot soveltuvalla tavalla 13 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Puhelimitse tehty etäsopimus on pätevä 
vain jos kuluttaja on allekirjoittanut 
tarjouksen tai lähettänyt kirjallisen 
suostumuksensa, jossa hän ilmoittaa 
suostuvansa sopimuksen tekemiseen. 
Elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
kuluttajalle vahvistus kyseisestä 
sopimuksesta pysyvällä välineellä.

4. Puhelimitse tehty sopimus on pätevä 
vain jos kuluttaja on allekirjoittanut 
tarjouksen tai lähettänyt kirjallisen 
suostumuksensa, jossa hän ilmoittaa 
suostuvansa sopimuksen tekemiseen. 
Elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
kuluttajalle vahvistus kyseisestä 
sopimuksesta pysyvällä välineellä.

Or. de

Tarkistus 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle vahvistus sopimuksen 
tekemisestä, mukaan lukien tarvittaessa 
40 artiklan 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu vahvistus kuluttajan 
suostumuksesta ja tunnustamisesta, ja 
kaikki 13 artiklassa tarkoitetut tiedot 
pysyvällä välineellä. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava nämä tiedot kohtuullisen ajan 
kuluessa etäsopimuksen tekemisestä ja 
viimeistään silloin, kun tavarat tai 
digitaalinen sisältö toimitetaan tai niihin 
liittyvän palvelun suorittaminen alkaa, ellei 
tietoja ole annettu kuluttajalle pysyvällä 
välineellä jo ennen etäsopimuksen
tekemistä.

5. Elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle vahvistus sopimuksen 
tekemisestä, mukaan lukien tarvittaessa 
40 artiklan 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu vahvistus kuluttajan 
suostumuksesta ja tunnustamisesta, ja 
kaikki 13 artiklassa tarkoitetut tiedot 
pysyvällä välineellä. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava nämä tiedot kohtuullisen ajan 
kuluessa sopimuksen tekemisestä ja 
viimeistään silloin, kun tavarat tai 
digitaalinen sisältö toimitetaan tai niihin 
liittyvän palvelun suorittaminen alkaa, ellei 
tietoja ole annettu kuluttajalle pysyvällä 
välineellä jo ennen sopimuksen tekemistä.

Or. de
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Tarkistus 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tiedonantovelvollisuus muiden kuin 
etäsopimusten tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävien sopimusten yhteydessä

Poistetaan.

1. Muiden kuin etäsopimusten tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten 
yhteydessä elinkeinonharjoittajan on 
toimitettava kuluttajalle seuraavat tiedot 
selvällä ja ymmärrettävällä tavalla ennen 
sopimuksen tekemistä tai ennen kuin 
tarjous sitoo kuluttajaa, elleivät tiedot 
ilmene asiayhteydestä;
(a) toimitettavien tavaroiden, digitaalisen 
sisällön tai niihin liittyvien palvelujen 
pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin 
viestintävälineen ja tavaroiden, 
digitaalisen sisällön tai palvelujen 
kannalta on asianmukaista;
(b) koko kauppahinta ja muut lisämaksut 
ja kustannukset 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;
(c) tiedot elinkeinonharjoittajan 
henkilöllisyydestä, kuten toiminimi, 
käyntiosoite, johon elinkeinonharjoittaja 
on sijoittautunut, ja puhelinnumero;
(d) sopimusehdot 16 artiklan a ja 
b alakohdan mukaisesti;
(e) mahdolliset myynninjälkeiset palvelut, 
kaupalliset takuut ja tarvittaessa 
valitustenkäsittelymenettely, sekä niiden 
ehdot;
(f) tarvittaessa tieto digitaalisen sisällön 
toimivuudesta, mukaan lukien tieto sen 
teknisestä suojauksesta; ja
(g) tarvittaessa tieto digitaalisen sisällön 
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yhteentoimivuudesta laitteistojen ja 
ohjelmistojen kanssa siinä määrin, mitä 
elinkeinonharjoittaja asiasta tietää tai 
mitä tämän voidaan olettaa tietävän.
2. Tätä artiklaa ei sovelleta, jos sopimus 
kattaa jokapäiväisen liiketoimen ja jos 
sopimus täytetään välittömästi, kun se on 
tehty.

Or. de

Tarkistus 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muut sähköisin välinein tehtäviin 
etäsopimuksiin liittyvät 
tiedonantovaatimukset

Muut sähköisin välinein tehtäviin 
sopimuksiin liittyvät 
tiedonantovaatimukset

Or. de

Tarkistus 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muut sähköisin välinein tehtäviin 
etäsopimuksiin liittyvät vaatimukset

Muut sähköisin välinein tehtäviin 
sopimuksiin liittyvät vaatimukset

Or. de

Tarkistus 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun sähköisin välinein tehtävä 
etäsopimus edellyttää kuluttajalta maksua, 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle selvästi ja helposti 
havaittavalla tavalla ja välittömästi ennen 
kuin kuluttaja tekee tilauksensa 13 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa, 14 artiklan 1 ja
2 kohdassa sekä 16 artiklan b alakohdassa 
edellytetyt tiedot.

1. Kun sähköisin välinein tehtävä sopimus
edellyttää kuluttajalta maksua, 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle selvästi ja helposti 
havaittavalla tavalla ja välittömästi ennen 
kuin kuluttaja tekee tilauksensa 13 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa, 14 artiklan 1 ja 
2 kohdassa sekä 16 artiklan b alakohdassa 
edellytetyt tiedot.

Or. de

Tarkistus 412
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan on varmistettava, 
että kuluttaja tilausta tehdessään tunnustaa 
nimenomaisesti, että tilaukseen liittyy 
maksuvelvoite. Jos tilauksen tekeminen 
edellyttää näppäimen tai muun toiminnon 
käyttöä, näppäin tai toiminto on 
merkittävä helposti luettavassa muodossa
ainoastaan sanoilla ”tilaukseen liittyy 
maksuvelvoite” tai muulla vastaavalla
yksiselitteisellä ilmaisulla, josta käy ilmi, 
että tilauksen tekemisestä aiheutuu 
velvollisuus suorittaa maksu 
elinkeinonharjoittajalle. Jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole noudattanut 
tätä kohtaa, sopimus tai tilaus ei sido 
kuluttajaa.

2. Elinkeinonharjoittajan on varmistettava, 
että kuluttaja tilausta tehdessään tunnustaa 
nimenomaisesti, että tilaukseen liittyy 
maksuvelvoite, jos se ei ole ilmeistä. Jos 
tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen 
tai muun toiminnon käyttöä, se on 
merkittävä helposti luettavassa muodossa 
yksiselitteisellä ilmaisulla, josta käy ilmi, 
että tilauksen tekemisestä aiheutuu 
velvollisuus suorittaa maksu 
elinkeinonharjoittajalle.

Or. de
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Perustelu

Maksuvelvoitteen nimenomaista tunnustamista ei yleensä tarvita, kun hinnan ilmoittaminen 
on pakollista (13 ja 14 artikla). Lisäksi sopimuksen automaattinen mitätöiminen vaikuttaa 
liian jyrkältä toimenpiteeltä. Jos elinkeinonharjoittaja ei noudata tämän kohdan velvoitetta ja 
kuluttaja ei hintatiedoista huolimatta tosiasiallisesti tunnusta maksuvelvoitetta, on hänen 
mahdollista vapauttaa sopimus erehdyksen perusteella (48 artikla).

Tarkistus 413
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 34 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kuluttajalle ilman hänen omaa 
aloitettaan toimitetun tavaran, 
digitaalisen sisällön tai niihin liittyvien 
palvelujen vastaanotto, käyttö tai kulutus 
ei merkitse tarjouksen hyväksymistä. 
Kuluttaja vapautetaan tässä tapauksessa 
vastikkeen suorittamisesta eikä häntä 
velvoiteta palautukseen.

Or. de

Perustelu

Tämä säädetään kuluttajanoikeuksista annetun EU:n direktiivin 83/2011 27 artiklassa. 
Siinäkin tapauksessa, että kohtuuttomia myyntikäytänteitä ei ole säännelty yhteisessä 
eurooppalaisessa kauppalaissa, on kuitenkin välttämätöntä säätää kyseisten käytänteiden 
siviilioikeudellisista seurauksista, jotta voidaan myös varmistaa yksittäiselle kuluttajalle 
tarkoitettu suoja.

Tarkistus 414
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 38 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tarjouksen saajan vastausta, joka 
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sisältää tai edellyttää sopimusehtoihin 
tehtäviä lisäyksiä tai muutoksia, pidetään 
aina hylkäävänä vastauksena ja uutena 
tarjouksena.

Or. de

Perustelu

Kuluttajan suojelemiseksi tarvitaan yksinkertaisia, käyttökelpoisia oikeuksia ja selkeitä 
suhteita. Kuluttajan on voitava luottaa siihen, että hänen tarjouksensa, jonka 
elinkeinonharjoittaja yleensä vahvistaa, hyväksytään sellaisena kuin se tehtiin. Kuluttajan ei 
ole myöskään kohtuutonta tarkistaa hyväksyntä jälkikäteen ja saada vastalause ilman 
aiheetonta viivytystä.

Tarkistus 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 luku

Komission teksti Tarkistus

Oikeus peruuttaa elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välillä tehty etäsopimus tai 
muu muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus

Peruuttamisoikeus

Or. de

Tarkistus 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 40 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajalla on 42 artiklassa säädetyn
ajan kuluessa oikeus peruuttaa sopimus 
perusteluja esittämättä ja ilman, että 
hänelle koituu muita kustannuksia kuin 
mistä säädetään 45 artiklassa, kun kyseessä 
on

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. de

Tarkistus 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 40 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) etäsopimus; Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 40 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(a) sopimukseen, joka on tehty 
jakeluautomaatin avulla tai 
automatisoidussa liiketilassa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 420
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 40 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) sopimukseen, joka on jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti laadittu 
puolueettomuuteen ja 
riippumattomuuteen velvoitetun julkisen 
viranhaltijan toimesta, jonka on 
annettava kuluttajalle kattavaa 
oikeudellista tietoa varmistaakseen, että 
kuluttaja tekee sopimuksen huolellisen 
harkinnan perusteella ja tietoisena sen 
oikeudellisesta merkityksestä;

Or. en

Tarkistus 421
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 40 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) kun toimitetut tavarat olivat sinetöityjä, 
ja kuluttaja on avannut sinetin, minkä 
vuoksi tavaroita ei voida enää palauttaa
terveydensuojelu- tai hygieniasyistä;

(a) kun toimitetut tavarat olivat sinetöityjä, 
ja kuluttaja on avannut sinetin, minkä 
vuoksi tavaroita ei voida enää 
jälleenmyydä terveydensuojelu- tai 
hygieniasyistä;
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Or. de

Perustelu

Merkityksellistä ei ole, onko palautus vielä mahdollista vaan se, onko jälleenmyynti vielä 
mahdollista.

Tarkistus 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 40 artikla – 3 kohta – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(e) kun kuluttaja on nimenomaisesti 
pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään 
luonaan kiireellisten korjaus- tai 
huoltotöiden suorittamista varten ja 
elinkeinonharjoittaja suorittaa tällaisen 
käynnin yhteydessä muita kuin kuluttajan 
nimenomaisesti pyytämiä palveluja tai 
toimittaa muita tavaroita kuin huolto- tai 
korjaustöiden suorittamiseksi 
välttämättömiä varaosia, 
peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin 
muihin palveluihin tai tavaroihin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 423
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan 
ilmoittamalla asiasta 
elinkeinonharjoittajalle. Kuluttaja voi tätä 
varten joko käyttää lisäyksessä 2 esitettyä 
peruuttamislomakkeen mallia tai antaa 
minkä tahansa muun yksiselitteisen 
ilmoituksen päätöksestään peruuttaa 

2. Kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan 
ilmoittamalla asiasta kirjallisesti
elinkeinonharjoittajalle. Kuluttaja voi tätä 
varten joko käyttää lisäyksessä 2 esitettyä 
peruuttamislomakkeen mallia tai antaa 
minkä tahansa muun yksiselitteisen 
ilmoituksen päätöksestään peruuttaa 
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sopimus. sopimus.

Or. de

Perustelu

Kirjallisena postitse tai sähköisesti lähetetty ilmoitus parantaa peruuttamisen jäljitettävyyttä 
ja siten molempien osapuolten oikeusvarmuutta, etenkin kun todistustaakka on 5 kohdan 
mukaan kuluttajalla.

Tarkistus 424
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut, 
tapauksen mukaan toimitusmaksut mukaan 
luettuina, ilman aiheetonta viivytystä ja 
joka tapauksessa viimeistään 14 päivän 
kuluttua siitä päivästä, jona 
elinkeinonharjoittaja saa tietää kuluttajan
päätöksestä peruuttaa sopimus 41 artiklan 
mukaisesti. Elinkeinonharjoittajan on 
maksettava tämä palautus samalla 
maksuvälineellä, jota kuluttaja käytti 
alkuperäisessä liiketoimessa, ellei kuluttaja 
ole nimenomaisesti toisin sopinut, ja siten, 
että kuluttajalle ei aiheudu palautuksesta 
kustannuksia.

1. Elinkeinonharjoittajan on maksettava 
takaisin kaikki kuluttajalta saadut maksut, 
tapauksen mukaan toimitusmaksut mukaan 
luettuina, ilman aiheetonta viivytystä ja 
joka tapauksessa viimeistään 14 päivän 
kuluttua siitä päivästä, jona 
elinkeinonharjoittaja on vastaanottanut 
kuluttajan ilmoituksen sopimuksen 
peruuttamisesta 41 artiklan mukaisesti. 
Elinkeinonharjoittajan on maksettava tämä 
palautus samalla maksuvälineellä, jota 
kuluttaja käytti alkuperäisessä 
liiketoimessa, ellei kuluttaja ole 
nimenomaisesti toisin sopinut, ja siten, että 
kuluttajalle ei aiheudu palautuksesta 
kustannuksia.

Or. de

Perustelu

On epäselvää, mitä ilmaisulla ”saa tietää päätöksestä” tarkoitetaan, sillä viime kädessä tulee 
ottaa huomioon ilmoituksen selkeästi vahvistettu saapumisajankohta. Muussa tapauksessa 
herää kysymys, miten elinkeinonharjoittaja, jolle oli ilmoitettu peruuttamisesta, ei voinut olla 
saanut sitä tiedoksi.
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Tarkistus 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kyseessä on muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty 
sopimus ja tavarat on toimitettu 
kuluttajan kotiin sopimuksentekohetkellä, 
elinkeinonharjoittajan on noudettava 
tavarat omalla kustannuksellaan, jos 
tavarat ovat luonteeltaan sellaisia, ettei 
niitä voida palauttaa tavanomaisesti 
postitse.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 426
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 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 ilmoittanut kuluttajalle tämän 
mahdollisesta vastuusta arvon 
alenemiseen 17 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Kuluttajan tulee olla vastuussa liikakäytöstä ainoastaan silloin, jos hänelle on ilmoitettu 
etukäteen kyseisestä vastuusta. On tarpeen 2 alakohtaa vastaavasti täsmentää, että 
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vapautusta ei myönnetä, jos tietoa peruuttamisoikeudesta ei kylläkään annettu, mutta se ei 
liity lainkaan arvon alenemiseen perustuvaan vastuuseen. Jos kuluttajalle esim. ilmoitettiin 
vastuusta, mutta peruuttamislomaketta ei ollut liitteenä, tämän ei tulisi merkitä lupaa käyttää 
tavaraa vapaasti.

Tarkistus 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 45 artikla – 6 kohta – a alakohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

ii) kuluttaja ei ole nimenomaisesti 
pyytänyt, että palvelun suorittaminen alkaa 
peruuttamisen määräajan kuluessa 
18 artiklan 2 kohdan ja 19 artiklan 
6 kohdan mukaisesti;

ii) kuluttaja ei ole nimenomaisesti 
pyytänyt, että palvelun suorittaminen alkaa 
peruuttamisen määräajan kuluessa 
19 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

Or. de

Perustelu

18 artikla koski muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia ja se 
poistettiin.

Tarkistus 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 45 artikla – 6 kohta – b alakohta – iii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

iii) elinkeinonharjoittaja ei ole antanut 
vahvistusta 18 artiklan 1 kohdan ja
19 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

iii) elinkeinonharjoittaja ei ole antanut 
vahvistusta 19 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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, 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.

1. Jos kuluttaja käyttää 41–45 artiklan 
mukaisesti oikeuttaan peruuttaa sopimus, 
kaikki liitännäissopimukset raukeavat 
automaattisesti ilman, että kuluttajalle 
koituu mitään muita kustannuksia kuin ne, 
joista säädetään 2 ja 3 kohdassa.

Or. de

Perustelu

Poisto perustellaan siten, että määritelmä ”liitännäissopimus” kuuluu edelle 2 artiklaan. 
Kyseinen tarkistus lisättiin jo alkuperäiskertomukseen.

Tarkistus 430
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 52 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kuluttajankaupassa ei tarvita 
ilmoitusta sopimuksesta vapautumisesta 
tietyn ajanjakson kuluessa, jotta 
sopimuksesta voidaan vapautua 
erehdyksen, petoksen, uhkauksen tai 
hyväksikäytön seurauksena.
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Or. de

Perustelu

Kuluttajanoikeuksia ei saa tarpeettomasti vaikeuttaa noudattamalla muodollisia vaatimuksia. 
Erehdyksen seurauksena sopimuksesta vapautumiset ja muiden oikeuksien käyttö eivät ole osa
kuluttajan jokapäiväistä elämää. Kuluttajat eivät siksi yleensä tiedä, millaisiin muodollisiin 
toimiin on ryhdyttävä, jotta he eivät menetä oikeuksiaan. Kuluttajat kiinnittävät lisäksi vain 
harvoin huomiota siihen, että he voisivat todisteiden avulla varmistaa kyseisten velvoitteiden 
noudattamisen ja myös tästä syystä heidän oikeutensa eivät viime kädessä toteudu.

Tarkistus 431
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 61 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä todistusvoimainen kieliversio on 
tässä tapauksessa kuluttajan maan kieli.

Or. de

Perustelu

Kuluttajan hyväksi tarvitaan toinen epävarmojen tapausten sääntö. Siksi kuluttajan maan 
kielellä tehty kieliversio on lainvoimainen.

Tarkistus 432
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tehdyssä sopimuksessa olevan 
ehdon tulkinnasta on epäselvyyttä, ehtoa 
on tulkittava kuluttajan kannalta 
edullisimmalla tavalla, paitsi jos ehto oli 
kuluttajan esittämä.

1. Jos elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tehdyssä sopimuksessa olevan 
ehdon tulkinnasta on epäselvyyttä, ehtoa 
on tulkittava kuluttajan kannalta 
edullisimmalla tavalla, paitsi jos ehto oli 
yksilöllisesti neuvoteltu tai kuluttajan 
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esittämä.

Or. de

Perustelu

Koska kuluttaja on heikommassa asemassa ei-neuvoteltavissa olevien vakiosopimusten 
yhteydessä, tulkinnan tulisi aina olla kuluttajan kannalta edullinen. Jos osapuolet ovat 
kuitenkin yksilöllisesti neuvotelleet ehdon, tällöin kuluttaja ei välttämättä ole heikommassa 
asemassa ja tulkinta vain toisen sopimuspuolen hyväksi ei ole asianmukainen. Tämä etenkin 
siksi, että kuluttaja on aina suojattu kohtuuttomia ehtoja vastaan 79 artiklan ja sitä 
seuraavien artiklojen mukaan.

Tarkistus 433
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 69 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tiettyihin sopimuksentekoa edeltäviin 
lausumiin perustuvat sopimusehdot

Poistetaan.

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
(a) toinen osapuoli tiesi tai sen voidaan 
olettaa tienneen sopimuksen 
tekoajankohtana, että lausuma oli 
virheellinen tai että sitä ei voitu katsoa 
tällaiseksi sopimusehdoksi; tai
(b) lausuma ei voinut vaikuttaa toisen 
osapuolen päätökseen tehdä sopimus.
2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamista 
varten katsotaan, että 
elinkeinonharjoittajan mainostamista tai 
markkinointia hoitavan henkilön 
antaman lausuman on antanut 
elinkeinonharjoittaja itse.
3. Kun toinen osapuoli on kuluttaja, 
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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.
4. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa osapuolet eivät 
voi kuluttajan vahingoksi sulkea pois 
tämän artiklan soveltamista tai poiketa 
siitä tai muuttaa sen vaikutuksia.

Or. de

Perustelu

Esim. mainonnassa annettavia lausumia ei tulisi sisällyttää sopimuksiin. Mainoslause 
puhuttelee kuluttajia eri tavalla ja se voidaan myös peruuttaa. Väitteet, kuten ”suojaa hyvin 
sateelta” ovat subjektiivisia ja johtaisivat oikeudelliseen epävarmuuteen. Direktiivin 
1999/44/EY (ks. 2 artiklan 2 kohta) mukaisesti mainontaa ja muita lausumia tulisi kuluttajan 
odotuksia vastaavasti soveltaa sopimuksen mukaisiksi (ks. 100 artiklan g alakohtaan tehtävä 
tarkistus).

Tarkistus 434
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 69 artikla – 1 kohta 

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 joko toiselle 
osapuolelle tai julkisesti lausuman sen 
sopimuksen kohteen ominaisuuksista, jota 
elinkeinonharjoittajan on määrä toimittaa 
sopimuksen nojalla, lausuma sisällytetään 
sopimusehtoihin, paitsi jos 
elinkeinonharjoittaja osoittaa, että

Or. de
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Tarkistus 435
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 69 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) toinen osapuoli tiesi tai sen voidaan 
olettaa tienneen sopimuksen 
tekoajankohtana, että lausuma oli 
virheellinen tai että sitä ei voitu katsoa 
tällaiseksi sopimusehdoksi; tai

(a) lausuma oli oikaistu sopimuksen 
tekoajankohtana;

Or. de

Tarkistus 436
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 69 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) lausuma ei voinut vaikuttaa toisen 
osapuolen päätökseen tehdä sopimus.

(b) kyseinen lausuma ei ole voinut 
vaikuttaa ostopäätökseen.

Or. de

Tarkistus 437
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 

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 
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elinkeinonharjoittaja ei 
sopimuksentekoajankohtana tiennyt eikä 
sen voida olettaa tienneen lausumasta.

elinkeinonharjoittaja osoittaa, että ei 
sopimuksentekoajankohtana tiennyt eikä 
sen voida olettaa tienneen lausumasta.

Or. de

Perustelu

On syytä selventää, että tässä yhteydessä todistustaakka on aina myyjällä. Tämä taas vastaa 
kulutustavaroiden kaupasta ja niihin liittyvistä takuista annettua EU:n direktiiviä 44/1999.

Tarkistus 438
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 70 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä suhteissa elinkeinonharjoittajan 
esittämä sopimusehto ei ole sitova, jos 
kuluttajan ei tarvitse ottaa huomioon 
olosuhteita ja erityisesti sopimuksen 
ulkomuotoa ja sisällön poikkeavuutta, 
paitsi jos elinkeinonharjoittaja on 
erityisesti kiinnittänyt kuluttajan 
huomiota tähän sopimusehtoon.

Or. de

Perustelu

Jotta voidaan taata kuluttajansuojan korkea taso, tarvitaan erityisjärjestely 
elinkeinonharjoittajan yllättäen asettamia sopimusehtoja varten. Kuluttajan on voitava 
luottaa siihen, että verrattuna toistaiseksi vallinneisiin sopimusolosuhteisiin pienellä 
kirjoitettuun tekstiin ei ole ”piilotettu” päinvastaisia sopimusehtoja.

Tarkistus 439
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 71 artikla – 1 kohta
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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, sitoo kuluttajaa vain 
silloin, jos hän on nimenomaisesti ja 
erikseen suostunut lisämaksuun ennen kuin 
sopimus on tullut häntä sitovaksi. 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

Alkuperäinen sanamuoto oli turhan epämääräinen. Viittaus nimenomaiseen ja erilliseen 
suostumukseen merkitsee, että implisiittinen suostumus, joka tapahtuu vaikenemalla, 
valitsematta jättämällä tai vahvistamalla kokonaishinta, ei ole riittävä. Samalla lisättiin 
selvitys oikeudellisista seuraamuksista.

Tarkistus 440
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 72 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välinen sopimus, 
integraatiolauseke ei sido kuluttajaa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Poistetaan 69 artiklaan tehtävän tarkistuksen nojalla. Ennen sopimuksen tekemistä annettuja 
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lausumia ei tulisi sisällyttää sopimuksiin, vaan niitä tulisi soveltaa sopimuksenmukaisuuden 
arviointiin.

Tarkistus 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 kolmen kuukauden
irtisanomisajalla.

Or. de

Perustelu

Osapuolet voivat tulkita saksankielisen version ilmauksen ”kohtuullisen ajan kuluessa” hyvin 
eri tavalla. Paremmalta vaikuttaa selkeästi rajattu irtisanomisaika. Korjaus esittelijän 
tarkistukseen 155, joka siten poistetaan.

Tarkistus 442
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 82 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Jos elinkeinonharjoittaja esittää 
sopimusehtoja, joita ei ole neuvoteltu 
kuluttajan kanssa yksilöllisesti 7 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä, sen on 
varmistettava, että ehdot laaditaan selkeällä 
ja ymmärrettävällä kielellä.

Jos elinkeinonharjoittaja esittää 
sopimusehtoja, joita ei ole neuvoteltu 
kuluttajan kanssa yksilöllisesti 7 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä, sen on 
varmistettava, että ehdot laaditaan selkeällä 
ja ymmärrettävällä kielellä ja että jokaisen 
sopimusehdon asiayhteys on helposti ja 
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loogisesti tunnistettavissa;

Or. de

Tarkistus 443
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 84 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sopimusehdot, jotka ovat aina 
kohtuuttomia

Sopimusehdot, jotka ovat aina erittäin 
syrjiviä

Or. de

Tarkistus 444
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 84 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Sopimusehto on aina kohtuuton tässä 
jaksossa tarkoitetussa merkityksessä, jos 
sen tavoitteena tai vaikutuksena on

Sopimusehto on aina erittäin syrjivä tässä 
jaksossa tarkoitetussa merkityksessä, jos 
sen tavoitteena tai vaikutuksena on

Or. de

Tarkistus 445
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 84 artikla – k a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

k a) määräaikaisia sopimuksia 
automaattisesti jatkaa, jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole maininnut 
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kuluttajalle tästä asiasta eikä ole antanut 
kuluttajalle mahdollisuutta ryhtyä toimiin 
kohtuullisessa ajassa ja estää sopimuksen 
jatkaminen;

Or. de

Tarkistus 446
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 84 artikla – k b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

k b) sovittu sopimuksen kauppahinta 
jälkikäteen mukauttaa, paitsi jos hintojen 
muutokselle ratkaisevat parametrit on 
kuvattu sopimuksessa tarkasti, ja ne on 
asianmukaisesti perusteltu eivätkä ne ole 
riippuvaisia elinkeinonharjoittajan 
tahdosta;

Or. de

Tarkistus 447
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 85 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sopimusehdot, jotka oletetaan 
kohtuuttomiksi

Sopimusehdot, joista osan oletetaan olevan 
erittäin syrjiviä 

Or. de

Tarkistus 448
Franz Obermayr
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 85 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sopimusehdon oletetaan olevan tässä 
jaksossa tarkoitetussa merkityksessä 
kohtuuton, jos sen tavoitteena tai 
vaikutuksena on

Sopimusehdon oletetaan olevan tässä 
jaksossa tarkoitetussa merkityksessä 
erittäin syrjivä, jos sen tavoitteena tai 
vaikutuksena on

Or. de

Tarkistus 449
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 85 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) antaa elinkeinonharjoittajan pitää 
itsellään kuluttajan maksamat 
rahamäärät, jos tämä päättää olla 
tekemättä tai täyttämättä sopimusta, ilman 
että määrätään, että kuluttajalla on 
oikeus saada elinkeinonharjoittajalta 
korvaukseksi vastaava rahamäärä 
päinvastaisessa tilanteessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 93 artikla – a kohta 

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 

(a) kuluttajan asuinpaikka sopimuksen 
tekoajankohtana, jos kyseessä on kuluttajan 
kanssa tehty myyntisopimus tai 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tehty digitaalisen sisällön 
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kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, 
tai jos myyjä on sopimuksessa sitoutunut 
järjestämään kuljetuksen ostajalle;

toimittamista koskeva sopimus tai jos 
kyseessä on sopimus, jossa myyjä on 
sitoutunut järjestämään kuljetuksen 
ostajalle;

Or. de

Perustelu

Täydennyksellä on tarkoitus selventää asiaa, ainoastaan kuluttajien välisiä sopimuksia ei 
tulisi tehdä.

Tarkistus 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 93 artikla – a kohta 

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, jos kyseessä on kuluttajan 
kanssa tehty myyntisopimus tai 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tehty digitaalisen sisällön 
toimittamista koskeva sopimus tai jos 
kyseessä on sopimus, jossa myyjä on 
sitoutunut järjestämään kuljetuksen 
ostajalle;

Or. de

Tarkistus 452
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 luku – 3 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tavaroiden ja digitaalisen sisällön
sopimuksenmukaisuus

Sopimuksenmukaisuus ja kuluttajan 
oikeussuojakeinot

Or. de
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Tarkistus 453
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 100 artikla – a kohta 

Komission teksti Tarkistus

a) on sovelluttava sopimusta tehtäessä 
myyjän tietoon saatettuun erityiseen 
tarkoitukseen, paitsi kun olosuhteista 
ilmenee, että ostaja ei jättänyt asiaa myyjän 
asiantuntemuksen ja arvioinnin varaan tai 
että ostajan ei ollut kohtuullista tehdä niin;

a) on sovelluttava sopimusta tehtäessä 
ostajan tietoon saatettuun erityiseen 
tarkoitukseen, paitsi kun olosuhteista 
ilmenee, että ostaja ei jättänyt asiaa myyjän 
asiantuntemuksen ja arvioinnin varaan tai 
että ostajan ei ollut kohtuullista tehdä niin;

Or. de

Perustelu

’Myyjä’-käsitteen esiintyessä ensimmäistä kertaa tekstissä täytyy olla tapahtunut sekaannus 
’Ostaja’-käsitteen kanssa, sillä kyse on siitä, mikä käyttötarkoitus nimettiin ostajalle, ei 
myyjälle.

Tarkistus 454
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 100 artikla – a kohta 

Komission teksti Tarkistus

a) on sovelluttava sopimusta tehtäessä 
myyjän tietoon saatettuun erityiseen 
tarkoitukseen, paitsi kun olosuhteista 
ilmenee, että ostaja ei jättänyt asiaa 
myyjän asiantuntemuksen ja arvioinnin 
varaan tai että ostajan ei ollut 
kohtuullista tehdä niin;

a) on sovelluttava sopimusta tehtäessä 
myyjän tietoon saatettuun erityiseen 
tarkoitukseen, paitsi kun myyjä osoittaa, 
että hän oli oikaissut soveltuvuuden 
tiettyyn tarkoitukseen;

Or. de

Perustelu

Kuluttajankauppaa ajatellen on asianmukaisempaa ja kuluttajaystävällisempää, jos myyjä on 
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velvollinen selkeästi torjumaan kuluttajan esiin tuoman virheellisen käsityksen tavaran 
soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Tarkistus 455
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 100 artikla – b kohta 

Komission teksti Tarkistus

b) on sovelluttava tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita tai digitaalista 
sisältöä yleensä käytetään;

b) on sovelluttava tarkoituksiin, joihin 
vastaavanlaisia tavaroita tai digitaalista 
sisältöä yleensä käytetään, jos sopimusta 
tehtäessä ostajan tietoon ei ole saatettu 
erityistä tarkoitusta tai jos olosuhteista 
ilmenee, että ostaja ei jättänyt asiaa 
myyjän asiantuntemuksen ja arvioinnin 
varaan tai että ostajan ei ollut 
kohtuullista tehdä niin;

Or. de

Perustelu

Tavaran erityinen tarkoitus voi poikkeustapauksissa sulkea pois tavanomaisen tarkoituksen ja 
päinvastoin. Tällaisia tapauksia ovat esim. lelujäljennökset, taide- tai koriste-esineet. Siksi 
tulisi muodostaa tärkeysjärjestys alakohtien a ja b välille. Periaatteessa tulisi soveltaa 
erityistä tarkoitusta ja jos tällaista ei ole, tavanomaista tarkoitusta.

Tarkistus 456
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 100 artikla – g kohta 

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, ottaen erityisesti huomioon 
mahdollisuus soveltaa ennen sopimuksen 
tekemistä ostajalle annettuja tai julkisia 
lausumia. Kun määritellään, mitä ostaja 
voi olettaa digitaalisesta sisällöstä, otetaan 
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huomioon se, onko digitaalinen sisältö 
toimitettu vastikkeeksi kauppahinnan 
maksamisesta.

Or. de

Perustelu

Julkisten lausumien, esim. mainoslauseiden, ei tulisi sisältyä sopimuksiin (ks. 69 artiklaan 
tehtävän tarkistuksen perustelu). Ne voivat kuitenkin, kuten jo kulutustavaroiden kauppaa 
koskevassa direktiivissä (ks. 2 artiklan 2 kohta) selvennettiin, vaikuttaa ratkaisevasti ostajan 
odotuksiin sopimuksenmukaisuudesta. Tämä vaikuttaa tarkoituksenmukaisemmalta, koska 
muuten esim. subjektiiviset mainoslauseet täytyisi muotoilla sopimussuhteet huomioon ottaen.

Tarkistus 457
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 104 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ostajan tieto tavaran virheellisyydestä 
elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimuksissa

Ostajan tieto tavaran virheellisyydestä 

Or. de

Perustelu

On epäselvää, miksi kuluttajaa tulee suojella, vaikka hän tietää tavaran virheellisyydestä.

Tarkistus 458
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 

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

Or. de

Perustelu

On epäselvää, miksi kuluttajaa tulee suojella, vaikka hän tietää tavaran virheellisyydestä.

Tarkistus 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 tällaisesta virheestä. Kun kyseessä on 
elinkeinonharjoittajien välinen sopimus, 
tämä pätee myös silloin, jos ostaja ei ole 
voinut olla tietämättä tavaran virheestä.

Or. de

Perustelu

Jos kaupan kohteen kunnon tunteva ostaja kuitenkin varauksetta tekee myyntisopimuksen, hän 
ei voi myöhemmin vedota siihen, että tavara on sopimuksenvastainen. Tämän tulee koskea 
yhtä lailla sekä elinkeinonharjoittajaa että kuluttajaa.

Tarkistus 460
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 

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

ostajalle, jollei tämä ole ristiriidassa 
tavaran, digitaalisen sisällön tai virheen 
luonteen kanssa.

Or. de

Perustelu

Korkeatasoisen kuluttajansuojan takaamiseksi tulee määräaika, jonka kuluessa tavaran, 
digitaalisen sisällön ja niihin kuuluvien palveluiden puutteellisuuden oletetaan ilmenevän, 
pidentää yhteen vuoteen. Siksi vähimmäisvaatimuksena tähän asti kulutustavaroiden kaupasta 
ja niihin liittyvistä takuista annetun EY:n direktiivin 44/1999 mukaan toiminut määräaika 
pidennetään kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen.

Tarkistus 461
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ostajan oikeussuojakeinot Oikeussuojakeinot

Or. de

Tarkistus 462
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 106 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos myyjä jättää täyttämättä jonkin 
sopimusvelvoitteensa, ostajalla on oikeus 
käyttää tarvittaessa 2 ja 4 kohdassa 
lueteltuja oikeussuojakeinoja.
2. Jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, 
ostaja voi toteuttaa minkä tahansa 
seuraavista toimista:

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

käsittää erillisen suorituksen ja tavaroiden 
tai digitaalisen sisällön korjaamisen tai 
vaihtamisen tämän luvun 3 jakson 
mukaisesti;

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

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

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

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

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

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

(e) vaatia vahingonkorvausta 16 luvun 
mukaisesti.

(e) vaatia vahingonkorvausta 16 luvun 
mukaisesti.

2. Jos ostaja on elinkeinonharjoittaja: 3. Käytettäessä 2 kohdan mukaisia 
oikeuksia sovelletaan tarvittaessa 
seuraavia ehtoja:

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

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

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

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

3. Jos ostaja on kuluttaja: 4. Jos ostaja on kuluttaja, ostaja voi joko:
(a) ostajan oikeudet eivät riipu myyjän 
mahdollisuudesta oikaista virhe; ja

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

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

(b) purkaa sopimuksen tämän luvun
5 jakson mukaisesti kohtuullisessa ajassa 
ja vaatia jo maksetun kauppahinnan 
palauttamista 17 luvun mukaisesti. Jos 
kuluttaja käyttää tätä oikeutta, 
elinkeinonharjoittaja ei voi tehdä mitään 
vähennyksiä kuluttajan tavaran käytön 
perusteella.

4. Jos on olemassa perusteltu syy siihen, 5. Jos ostaja käyttää 4 kohdan 
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että myyjä ei ole täyttänyt 
sopimusvelvoitteitaan, ostaja voi vedota 
mihin tahansa 1 kohdassa mainittuun 
oikeussuojakeinoon, suorituksen vaatimista 
ja vahingonkorvausta lukuun ottamatta.

a alakohdan mukaista oikeuttaan ja 
myyjä ei voi tehdä erillistä suoritusta tai 
korjata tai vaihtaa tavaroita tai 
digitaalista sisältöä kohtuullisessa ajassa 
tai aiheuttamatta ostajalle huomattavaa 
haittaa, ostaja voi toteuttaa minkä 
tahansa seuraavista toimista:
(a) pidättyä oman velvoitteensa 
suorittamisesta tämän luvun 4 jakson 
mukaisesti;
(b) purkaa sopimuksen tämän luvun 
5 jakson mukaisesti ja vaatia jo maksetun 
kauppahinnan palauttamista 17 luvun 
mukaisesti;
(c) alentaa kauppahintaa tämän luvun 
6 jakson mukaisesti; ja
(d) vaatia vahingonkorvausta 16 luvun 
mukaisesti.
6. Jos on olemassa perusteltu syy siihen, 
että myyjä ei ole täyttänyt 
sopimusvelvoitteitaan, ostaja voi vedota 
mihin tahansa tässä artiklassa mainittuun 
oikeussuojakeinoon, suorituksen vaatimista 
ja vahingonkorvausta lukuun ottamatta.

5. Ostaja ei voi vedota 1 kohdassa
mainittuihin oikeussuojakeinoihin siltä osin 
kuin ostaja on aiheuttanut myyjän 
sopimusvelvoitteiden täyttämättä 
jättämisen.

7. Ostaja ei voi vedota tässä artiklassa
mainittuihin oikeussuojakeinoihin siltä osin 
kuin ostaja on aiheuttanut myyjän 
sopimusvelvoitteiden täyttämättä 
jättämisen.

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

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

Or. en

Tarkistus 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 106 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos ostaja on elinkeinonharjoittaja: 2. Jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, 
ostajan oikeus vedota tavaran virheeseen 
edellyttää tämän luvun 7 jaksossa 
vahvistettujen tavaran tarkastamista ja 
virheestä ilmoittamista koskevien 
vaatimusten täyttämistä.

Or. de

Tarkistus 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 106 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ostaja on kuluttaja: Poistetaan.
(a) ostajan oikeudet eivät riipu myyjän 
mahdollisuudesta oikaista virhe; ja
(b) tämän luvun 7 jaksossa vahvistettuja 
tavaran tarkastamista ja virheestä 
ilmoittamista koskevia vaatimuksia ei 
sovelleta.

Or. de

Tarkistus 465
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 106 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ostaja on kuluttaja: 3. Jos ostaja on kuluttaja, ostajan oikeudet 
eivät riipu myyjän mahdollisuudesta 
oikaista virhe.

Or. en



AM\934215FI.doc 73/101 PE510.531v01-00

FI

Tarkistus 466
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 106 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 467
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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. en

Tarkistus 468
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 

Jos digitaalista sisältöä ei toimiteta 
vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta, 
ostaja ei voi vedota 106 artiklan 1 kohdan 
a–e alakohdassa tarkoitettuihin 
oikeussuojakeinoihin. Ostaja voi vaatia 
106 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla 
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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.

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

Perustelu

On epäselvää, miksi maksuttomien ohjelmien vahingonkorvauksista tulisi 
sopimuksenvastaisuuden vuoksi olla vastuussa. On kyseenalaista, kuuluuko tämä ylipäätään 
YEKL:n soveltamisalaan ja se pitäisi myös kieltää. Ilmaisille kehittelijöille aiheutuvaa riskiä 
olisi mahdoton arvioida, jos he äärimmäistapauksessa olisivat vastuussa tuhansille käyttäjille 
aiheutuvista vahingoista, kun ohjelmat leviävät usein erilaisten kanavien kautta, joita 
kehittelijä ei voi valvoa.

Tarkistus 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 109 artikla

Komission teksti Tarkistus

Myyjän oikeus oikaista virhe Myyjän oikeus oikaista virhe

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 myyjä on toteuttanut suorituksen, 
joka ei ole sopimuksenmukainen, hän voi
sopimuksenvastaisuudesta tiedon 
saatuaan ilman aiheetonta viivytystä 
111 artiklan säännösten mukaan täyttää 
sopimuksen jälkikäteen omalla 
kustannuksellaan.

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. Ostaja voi kieltäytyä sopimuksen 
jälkikäteen täyttämistarjouksesta vain, jos

(a) sopimusta ei voida täyttää jälkikäteen 
viipymättä ja aiheuttamatta ostajalle 
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huomattavaa haittaa
(b) ostajalla on syy uskoa, että myyjän 
tulevaan suoritukseen ei voi luottaa; tai
(c) suorituksen viivästyminen muodostaisi 
olennaisen laiminlyönnin.

3. Ilmoitus sopimuksen purkamisesta ei 
estä tekemästä oikaisutarjousta.

3. Jos 2 kohdan mukaista tilannetta ei ole, 
myyjän on täytettävä sopimus jälkikäteen 
kohtuullisen ajan kuluessa, joka 
kuluttajan kanssa tehdyissä 
myyntisopimuksissa voi olla enintään 
30 päivää. Jos ostaja asettaa myyjälle 
kohtuullisen määräajan, se on sitova.

4. Ostaja voi kieltäytyä 
oikaisutarjouksesta vain jos

4. Ostaja voi pidättyä suorituksesta, 
kunnes sopimuksen jälkikäteen 
täyttäminen on tehty. Jos ostajan oikeudet 
eivät ole ristiriidassa sen mahdollisuuden 
kanssa, minkä sopimuksen jälkikäteen 
täyttäminen aikaansaa, ne keskeytyvät 
kunnes 3 kohdan mukainen määräaika 
on päättynyt.

(a) oikaisua ei voida toteuttaa viipymättä 
ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa 
haittaa;
(b) ostajalla on syy uskoa, että myyjän 
tulevaan suoritukseen ei voi luottaa; tai
(c) suorituksen viivästyminen muodostaisi 
olennaisen laiminlyönnin.
5. Myyjällä on oltava kohtuullisesti aikaa 
toteuttaa oikaisu.

5. Ostajalla on sopimuksen jälkikäteen 
täyttämisestä riippumatta oikeus vaatia 
vahingonkorvausta viivästyksestä sekä 
mistä tahansa muusta haitasta, joka 
johtuu sopimuksen jälkikäteen 
täyttämisestä tai jota jälkikäteen 
täyttäminen ei voi estää.

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

Or. de

Perustelu

Kuluttajakauppadirektiivin päätös, jonka mukaan myyjän on mahdollista myös kuluttajan 
suhteen saada toinen toteutusmahdollisuus (sopimuksen täyttäminen jälkikäteen), on 
periaatteessa asianmukainen ja pitäisi myös sisällyttää yhteiseen eurooppalaiseen 
kauppalakiin. Kuluttajan valintaoikeus tulisi säilyttää sopimuksen jälkikäteen täyttämiseen 
liittyvien vaihtoehtojen ”korjaus” ja ”vaihto” välillä. Myyjän itsenäinen oikaisuoikeus 
yritysten välisessä kaupassa sellaisena kuin se tähän asti on ollut asetusehdotuksessa, 
vaikuttaa turhalta.

Tarkistus 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 110 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos elinkeinonharjoittaja huolimatta 
siitä, että kuluttaja ei vaadi 
sopimuksenvastaisen suorituksen 
oikaisemista, aikaansaa sen, että kuluttaja 
hakee oikaisua kaupallisen takuun 
nojalla, täytyy elinkeinonharjoittajan 
hyväksyä kaupallisen takuun piirissä 
toteutetut toimenpiteet ja kuluttajan ja 
takaajan velvoitteistaan toisiaan kohtaan 
antamat lausumat.

Or. de

Perustelu

Kuluttajalle voi aiheutua haittaa, jos hän ostetun tuotteen puutteen vuoksi vaatii tilanteen 
korjaamista vedoten valmistajan takuuseen 106 artiklan mukaisten kauppaa koskevan 
oikeuden oikeussuojakeinojen asemesta. Kuluttajan oikeudet voivat vanhentua esimerkiksi 
silloin, kun ostaja kiistelee valmistajan kanssa takuun laajuudesta tuloksetta. Ostosopimuksen 
peruuttaminen voi olla vaikeaa myös silloin, kun ostajan on hyväksyttävä valmistajan 
epäonnistuneiden korjausyritysten jälkeen uusia korjausyrityksiä, ennen kuin hän voi 
irrottautua sopimuksesta. Tämä on kohtuutonta, jos kuluttaja hakee korjausta takuun 
perusteella myyjän aloitteesta, ja myyjä välttää näin oman vastuunsa. Siksi myyjän on 
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sovellettava itseensä kuluttajan ja takuunantajan toimia ja selontekoja. 

Tarkistus 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 110 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos kuluttaja vaatii 
elinkeinonharjoittajalta oikaisua, kantaa 
elinkeinonharjoittaja siihen saakka, 
kunnes oikaisu on kokonaan suoritettu ja 
tavara on takaisin kuluttajan hallussa tai 
hallinnassa 142 artiklan mukaisesti 
vaaranvastuun tavaran tuhoutumisesta tai 
vahingoittumisesta. 1 kohtaa sovelletaan 
siitä lähtien, kun oikaisuvaatimuksesta on 
annettu ilmoitus elinkeinonharjoittajalle 
tai kun tavara lähetyksen yhteydessä on 
luovutettu ensimmäisen rahdinkuljettajan 
hallintaan.

Or. de

Perustelu

Kuluttaja ei saa oikaisun suorittamisen aikana joutua kärsimään kauppatavaran tilapäisen 
tuhoutumisen tai vahingoittumisen aiheuttamilta seuraamuksilta. Erityisesti vaaranvastuun 
kantaminen virheellisen tavaran kuljetuksen aikana voi vähentää kuluttajan halua vaatia 
oikeuksiaan.

Tarkistus 472
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 110 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) suoritus olisi mahdoton tai siitä on 
tullut lainvastainen; tai

(a) suoritus olisi mahdoton tai 
lainvastainen; tai
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Or. de

Perustelu

Suoritus voi korkeintaan olla mahdollisesti lainvastainen. Siitä ei ole kuitenkaan tullut 
lainvastainen, jos sitä ei ole vielä lainkaan toteutettu. Siksi muodon on oltava ”olisi 
lainvastainen”. Lisäksi tätä sanamuotoa käytettiin myös 111 artiklassa.

Tarkistus 473
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 111 artikla – 1 kohta 

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 korjaamisen tai vaihtamisen, paitsi 
jos valittu vaihtoehto olisi lainvastainen 
tai mahdoton tai aiheuttaisi toiseen 
vaihtoehtoon verrattuna myyjälle 
kustannuksia, jotka olisivat kohtuuttomia, 
kun otetaan huomioon:

1. Kun kyseessä on kuluttajan kanssa tehty 
myyntisopimus ja elinkeinonharjoittajan on 
oikaistava virhe 110 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, hän voi valita joko tavaran 
korjaamisen tai vaihtamisen, joka hänen 
on suoritettava kohtuullisessa ajassa, joka 
saa olla enintään 30 päivää. Tänä aikana 
kuluttaja ei voi vedota muihin 
oikeussuojakeinoihin, mutta voi kuitenkin 
pidättyä suorituksestaan..

Or. de

Perustelu

Elinkeinonharjoittaja voi päättää parhaiten, onko korjaus järkevää vai ei. Taloudellisesta ja 
ekologisesta näkökulmasta katsottuna kuluttajan tekemä valinta ei vaikuta 
tarkoituksenmukaiselta, koska hän valitsisi todennäköisesti useimmiten vaihtamisen. Monet 
tuotteet eivät korjauksen jälkeen ole enää myytävissä eteenpäin, jolloin tuotteet tulisi hävittää. 
Valintaoikeuden täytyisi olla elinkeinonharjoittajalla kuitenkin vain silloin, kun sopimusta 
täytetään jälkikäteen ensimmäistä kertaa (ks. 2 kohtaan tehtävä tarkistus).

Tarkistus 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 111 artikla – 1 kohta
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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 
korjaamisen tai vaihtamisen, paitsi jos 
valittu vaihtoehto olisi lainvastainen tai 
mahdoton tai aiheuttaisi toiseen 
vaihtoehtoon verrattuna myyjälle 
kustannuksia, jotka olisivat kohtuuttomia, 
kun otetaan huomioon:

1. Jos kuluttaja voi vaatia sopimuksen 
täyttämistä jälkikäteen tai myyjä tarjoaa 
sitä, kuluttaja voi valita joko tavaran 
korjaamisen tai vaihtamisen, paitsi jos 
valittu vaihtoehto olisi lainvastainen tai 
mahdoton tai aiheuttaisi toiseen 
vaihtoehtoon verrattuna myyjälle 
kustannuksia, jotka olisivat kohtuuttomia, 
kun otetaan huomioon:

Or. de

Tarkistus 475
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 111 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tavaroiden arvo siinä tapauksessa, 
ettei virhettä olisi;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Valintaoikeuden tulisi olla ensimmäisen kerran sopimusta jälkikäteen täytettäessä 
elinkeinonharjoittajalla. Tämä kohta täytyy siis poistaa.

Tarkistus 476
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 111 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) virheen merkittävyys; ja Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Valintaoikeuden tulisi olla ensimmäisen kerran sopimusta jälkikäteen täytettäessä 
elinkeinonharjoittajalla. Tämä kohta täytyy siis poistaa.

Tarkistus 477
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 111 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) se, voitaisiinko vaihtoehtoinen 
oikeussuojakeino toteuttaa ilman, että 
siitä aiheutuisi kuluttajalle huomattavaa 
haittaa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Valintaoikeuden tulisi olla ensimmäisen kerran sopimusta jälkikäteen täytettäessä 
elinkeinonharjoittajalla. Tämä kohta täytyy siis poistaa.

Tarkistus 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 479
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 elinkeinonharjoittaja ei suorita 
korjausta tai vaihtoa kohtuullisessa ajassa, 
joka voi olla enintään 30 päivää tai jos 
ensimmäinen sopimuksen täyttämisyritys 
jälkikäteen ei johda tavaran 
sopimuksenmukaisuuteen, kuluttaja voi 
valita lisäkorjauksen tai vaihtamisen.

Or. de

Perustelu

Taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta katsottuna vaikuttaa järkevimmältä, että 
kuluttajalle annetaan vasta epäonnistuneen korjauksen jälkeen valintamahdollisuus 
vaihtamisen tai edelleen korjaamisen välillä.

Tarkistus 480
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 113 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kuluttajan kanssa tehdyssä 
myyntisopimuksessa koko suorituksesta 
voidaan pidättyä, paitsi jos koko 
suorituksesta pidättyminen on räikeässä 
ristiriidassa laiminlyönnin laajuuden 
kanssa.

Or. de
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Perustelu

Oikeus pidättyä koko suorituksesta on käytännössä yksi tehokkaimmista kuluttajan 
painostuskeinoista oikeuksiensa toteuttamisen edistämiseksi. Korkeatasoisen kuluttajansuojan 
takaamiseksi tulee koko suorituksesta pidättymisen olla aina mahdollista, muuten oikeuden 
käyttö olisi täysin kohtuutonta.

Tarkistus 481
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 115 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Ostaja voi purkaa sopimuksen sellaisen 
toimituksen viivästymisen nojalla, joka ei 
itsessään ole olennainen laiminlyönti, jos 
ostaja on asettanut purkamisilmoituksessa 
suoritukselle kohtuullisen lisäajan, mutta 
myyjä ei täytä velvoitettaan tuon ajan 
kuluessa.

Or. de

Perustelu

Alkuperäinen teksti vaikuttaa epäselvältä. Kyse ei ole olennaisesta viivästymisestä, vaan 
olennaisesta laiminlyönnistä.

Tarkistus 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 117 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta: 2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 
velvoitetta ei ole täytetty lainkaan.

Or. de
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Perustelu

Ostajan oikeus purkaa sopimus laiminlyönnin seurauksena on myös asetettava koskemaan 
yritysten ja kuluttajien välisiä sopimuksia, koska on molempien osapuolten edun mukaista, 
että tapaus ei jää avoimeksi, kun tästä ajasta ei makseta käyttökorvausta. Myös kuluttaja 
velvoitetaan kohtuullisessa ajassa ilmoittamaan purkamisoikeudestaan.

Tarkistus 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 119 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) jos ostaja on kuluttaja; tai Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 119 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) jos velvoitetta ei ole täytetty lainkaan. Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 485
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 

Poistetaan.
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kuluista, jotka ylittävät ne kustannukset, 
joita elinkeinonharjoittajalle aiheutuu 
kyseisen maksuvälineen käytöstä.

Or. de

Perustelu

Tämä sääntö ei vaikuta kovin tehokkaalta. Elinkeinonharjoittajalle voi syntyä maksupalveluja 
tarjoavien yritysten kautta lisäkustannuksia. Nämä voivat maksutavasta riippuen olla 
erisuuruisia. Kuinka todelliset kustannukset voidaan laskea tarkasti, jos esim. yksi maksutapa 
merkitsee sisäisesti enemmän hallinnollista rasitusta kuin toinen? Siksi myyjän tulisi voida 
antaa kiinteä hinta, esim. ”Pankkikortin käyttömaksut: 5 euroa”.

Tarkistus 486
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 135 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Myyjä voi purkaa sopimuksen sellaisen 
suorituksen viivästymisen nojalla, joka ei 
itsessään ole olennainen, jos myyjä on 
asettanut purkamisilmoituksessa 
suoritukselle kohtuullisen lisäajan, mutta 
ostaja ei täytä velvoitettaan tuon ajan 
kuluessa.

1. Myyjä voi purkaa sopimuksen sellaisen 
suorituksen viivästymisen nojalla, joka ei 
itsessään ole olennainen laiminlyönti, jos 
myyjä on asettanut purkamisilmoituksessa 
suoritukselle kohtuullisen lisäajan, mutta 
ostaja ei täytä velvoitettaan tuon ajan 
kuluessa.

Or. de

Perustelu

Alkuperäinen teksti vaikuttaa epäselvältä. Kyse ei ole olennaisesta viivästymisestä, vaan 
olennaisesta laiminlyönnistä.

Tarkistus 487
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 139 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos suoritus on toteutettu myöhässä tai 
toteutettu suoritus ei muutoin vastaa 
sopimusta, myyjä menettää tämän jakson 
mukaisen purkamisoikeuden, paitsi jos
purkamisilmoitus tehdään kohtuullisessa 
ajassa siitä kun suorituksen toteuttaminen 
tai sen virheellisyys tuli tai sen voidaan 
olettaa tulleen myyjän tietoon.

1. Jos suoritus on toteutettu myöhässä tai 
toteutettu suoritus ei muutoin vastaa 
sopimusta, myyjä menettää tämän jakson 
mukaisen purkamisoikeuden, jos hän ei tee
purkamisilmoitusta kohtuullisessa ajassa 
siitä kun suorituksen toteuttaminen tai sen 
virheellisyys tuli tai sen voidaan olettaa 
tulleen myyjän tietoon.

Or. de

Perustelu

Vasta kun myyjä ei ilmoita sopimuksen purkamisesta kohtuullisessa ajassa, hän menettää 
oikeutensa. Muussa tapauksessa hän menettäisi aina oikeutensa lukuun ottamatta 
kohtuullisessa ajassa tapahtuvaa ilmoitusta. Loogisempi sääntö olisi kuitenkin, että hänellä 
on purkamisoikeus, paitsi jos hän antaa määräajan kulua umpeen. Poikkeus ja sääntö 
näyttävät vaihtuneen alkuperäisessä tekstissä.

Tarkistus 488
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 141 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lakisääteinen takuuaika ekologisesti 
suunniteltujen tuotteiden osalta
Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien tavaroiden ja energiaan 
liittyvien tuotteiden ekologiselle 
suunnittelulle asetettavien vaatimusten 
puitteista annetun direktiivin 
2009/125/EY mukaisesti ekologisesti 
suunniteltujen tavaroiden 
sopimuksenmukaisuutta koskeva aika on 
direktiivin 2009/125/EY 
täytäntöönpanotoimenpiteessä vahvistettu 
käyttöikä, jos se on yli kuusi vuotta.

Or. en
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Perustelu

Jotta voidaan edistää kestävää kulutusta kuluttajien keskuudessa lujittamalla heidän 
luottamustaan tuotteisiin, jotka on kehitetty ekologista suunnittelua koskevassa 
lainsäädännössä asetettujen standardien mukaisesti, on varmistettava, että kuluttaja voi 
luottaa takuuoikeuksiin tuotteen koko elinkaaren ajan. Tämä ajanjakso olisi vahvistettava 
siten, että otetaan huomioon direktiivin 2009/158/EY puitteissa täytäntöönpannut 
toimenpiteet, joissa vaaditaan tuotteen oletetun kestoiän arviointia. Tällä tarkoitetaan tilaa, 
jossa tuote on ensimmäisen käyttönsä lopussa loppukäsittelyynsä asti.

Tarkistus 489
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 141 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuottajan suora vastuu
1. Tuottaja on kuluttajalle korjaus- tai 
vaihtovastuussa kaikista tavaroissa sillä 
hetkellä olleista virheistä, kun 
vaaranvastuu tavaran tai digitaalisen 
sisällön osalta siirtyi kuluttajalle 
10 artiklassa vahvistettujen määräaikojen 
puitteissa. Kuluttajalla on oikeus valita 
joko korjaus tai vaihto 7 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen ehtojen 
mukaisesti.
2. Tuottaja korjaa tai vaihtaa tavarat 
30 päivän kuluessa siitä, kun hänelle 
ilmoitettiin virheestä.
3. Tällä artiklalla ei rajoiteta vastuun 
laajentamista muille osapuolille, kuten 
maahantuojalle tai rahdinkuljettajalle, tai 
osallistumis- tai takautumisoikeutta 
koskevien kansallisten säännösten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tuottajien suora vastuu voisi lisätä voimakkaasti kuluttajien luottamusta: kuluttaja voisi 
lopulta kääntyä suoraan asuinvaltionsa alueelle sijoittautuneen tuottajan puoleen sen sijaan, 
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että viallista tuotetta lähetetään edestakaisin ympäri EU:ta. Todellisilla sisämarkkinoilla 
kuluttajien pitäisi voida valita, kenelle tuote palautetaan, jos ongelmia esiintyy.

Tarkistus 490
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 142 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä on kuluttajan kanssa tehty 
myyntisopimus, vaaranvastuu siirtyy, kun 
kuluttaja tai muu kuluttajan tätä tarkoitusta 
varten nimeämä kolmas, joka ei voi olla 
rahdinkuljettaja, on saanut tosiasialliseen 
hallintaansa tavaran tai sen aineellisen 
välineen, jolla digitaalinen sisältö 
toimitetaan.

1. Kun kyseessä on kuluttajan kanssa tehty 
myyntisopimus, vaaranvastuu siirtyy, kun 
kuluttaja tai muu kuluttajan tätä tarkoitusta 
varten nimeämä kolmas on saanut 
tosiasialliseen hallintaansa tavaran tai sen 
aineellisen välineen, jolla digitaalinen 
sisältö toimitetaan. Jos myyjä antaa 
kuluttajan valita eri rahdinkuljettajien 
väliltä, näitä ei voi pitää kuluttajan 
nimeämänä kolmantena tämän kohdan 
tarkoittamassa merkityksessä.

Or. de

Perustelu

Jos kuluttaja on itse nimennyt rahdinkuljettajan, vaaranvastuu siirtyy suoraan. Jos kuluttaja 
kuitenkin esim. valitsee eri pakettipalvelujen väliltä verkkosivustolla, tällöin kyseessä ei ole 
nimetty kolmas. Muuten kuluttaja olisi siis vaaranvastuun siirtymisen osalta huonommassa 
asemassa, jos hänellä olisi mahdollisuus valita eri rahdinkuljettajien väliltä.

Tarkistus 491
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 142 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun sopimus koskee muutoin kuin 
aineellisella välineellä toimitettavan 
digitaalisen sisällön toimittamista, 
vaaranvastuu siirtyy, kun kuluttaja tai 
kuluttajan tätä tarkoitusta varten nimeämä 

2. Kun sopimus koskee muutoin kuin 
aineellisella välineellä toimitettavan 
digitaalisen sisällön toimittamista, 
vaaranvastuu siirtyy, kun kuluttaja tai 
kuluttajan tätä tarkoitusta varten nimeämä 
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kolmas on saanut digitaalisen sisällön 
haltuunsa.

kolmas saa digitaalisen sisällön haltuunsa.

Or. de

Perustelu

Kielellinen tarkistus. Vaaranvastuun siirtymisen ajankohta on haltuun saamisen ajankohta. 
Käytännössä tämä on sama ajankohta.

Tarkistus 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 493
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 152 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kuluttajankaupassa sovelletaan 
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mainittua palveluihin liittyvien 
kustannusten suuruutta sitovasti 
varmistettuna, jos päinvastaista ei 
nimenomaisesti ole ilmoitettu. Sitoviksi 
varmistettujen kustannusten ylittäminen 
ei ole sallittua.

Or. de

Perustelu

Kustannusarvioiden osalta tarvitaan erityinen suoja kuluttajalle. Ei-sitovan kustannusarvion, 
jonka kustannukset tarvittaessa voidaan ylittää 152 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan, rinnalle 
säädetään sitova kustannusarvio. Elinkeinonharjoittajan on nimenomaisesti annettava 
tiedoksi, jos kyse on vain ei-sitovasta kustannusarviosta.

Tarkistus 494
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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, asiakkaan 
oikeussuojakeinot riippuvat 
palveluntarjoajan oikeudesta oikaista virhe.

Or. de

Tarkistus 495
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 155 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos kyseessä on myyntisopimukseen
liittyvä palvelusopimus, kuluttajan 
oikeussuojakeinot eivät riipu 
palveluntarjoajan oikeudesta oikaista virhe.
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oikaista virhe.

Or. de

Tarkistus 496
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 155 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(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;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 497
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 155 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 111 ja 112 artiklaa ei sovelleta 
sopimuksenvastaisen suorituksen 
oikaisemiseen; ja.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 498
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 158 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komission raportointi (suunniteltu 
kestävyys)
[…] mennessä komissio
(a) toteuttaa tutkimuksen, jossa se 
tunnistaa, analysoi ja arvioi tuotteiden 
elinkaarta koskevan suunnitellun 
kestävyyden vaikutusta; ja
(b) toimittaa Euroopan parlamentille 
kertomuksen tämän direktiivin 
saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä sekä tarvittavista 
toimenpiteistä, joilla käsitellään 
tuotteiden suunniteltuun kestävyyteen 
liittyviä ongelmia.

Or. en

Perustelu

Suunniteltu kestävyys on yleinen menetelmä, jolla pyritään lyhentämään tuotteen elinkaarta. 
Kyseistä ongelmaa ei käsitellä nykyisessä säännöstössä. Sen vuoksi on arvioitava, miten tämä 
menetelmä vaikuttaisi tuotteen elinkaareen olemassa oleviin takuuoikeuksiin nähden (esim. 
tuotteet, jotka on suunniteltu hajoamaan kahden vuoden lakisääteisen takuuajan umpeuduttua 
sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka ovat panneet täytäntöön vuonna 1999 annetun 
kuluttajakauppaa koskevan direktiivin vähimmäisaikasäännöksen) ja mitä toimenpiteitä on 
toteutettava, jotta suunniteltua kestävyyttä voidaan rajoittaa tai siitä voidaan rangaista.

Tarkistus 499
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 158 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Takautumisoikeus
1. Jos tavaran lopullinen myyjä on 
vastuussa kuluttajalle virheestä, joka 
johtuu tavaran valmistajan, aikaisemman 
myyjän tai jonkin muun välittäjän 
toiminnasta tai laiminlyönnistä, tavaran 
lopullisella myyjällä on oikeus vaatia 
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oikaisua vastuussa olevalta sopimusketjun 
osapuolelta.
2. Jäsenvaltiot vahvistavat 1 kohdassa 
mainitut oikaisut ja oikaisuun liittyvät 
ehdot.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella sisällytetään tekstiin vuonna 1999 annetun kuluttajakauppaa koskevan 
direktiivin 4 artikla.

Tarkistus 500
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 158 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Raportointi ja kohtuuttomia 
sopimusehtoja koskevan lainsäädännön 
arviointi
Euroopan komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille […] mennessä kertomuksen 
kuluttajasopimusten kohtuuttomista 
ehdoista annetun direktiivin 93/13/ETY 
soveltamisesta eri aloilla, jotka kuuluvat 
direktiivin soveltamisalaan, ja esittää 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen direktiivin 
muuttamisesta.

Or. en

Perustelu

Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu direktiivi muodostaa EU:n 
horisontaalisen lainsäädännön, jolla säännellään kuluttajasopimusten ehtoja eri aloilla. 
Kuluttajansuojasäännöstön tarkistuksen yhteydessä Euroopan komission olisi arvioitava 
tämän lainsäädännön soveltamista kuluttajasopimusten ongelmien tunnistamiseen eri 
markkinoilla (esim. digitaalisen sisällön tarjonta, televiestintäpalvelut, energia), ja sen olisi 
käsiteltävä tätä direktiivin 93/13/ETY mahdollisessa tarkistuksessa.
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Tarkistus 501
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 
20 päivän kuluttua siitä kun velkoja on 
ilmoittanut velalliselle velvoitteesta 
maksaa korkoa ja koron suuruuden. Tämä 
ilmoitus voidaan antaa jo ennen kuin 
maksu erääntyy.

Or. de

Tarkistus 502
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 168 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa määritetty maksuaika 
ei saa olla enemmän kuin 60 päivää, paitsi 
jos sopimuspuolet nimenomaisesti ovat 
sopineet muuta ja kyseinen sopimus ei ole 
170 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä 
kohtuuton.

4. Edellä 2 kohdassa määritetty maksuaika 
ei saa olla enemmän kuin 60 päivää, paitsi 
jos sopimuspuolet nimenomaisesti ovat 
sopineet muuta ja kyseinen sopimus ei ole 
170 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä 
kohtuuton. Hallinnollisten elinten ja 
virastojen osalta maksuaika ei saisi ylittää 
30:tä päivää.

Or. en

Tarkistus 503
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 179 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Lyhyt vanhentumisaika on kaksi vuotta. 1. Lyhyt vanhentumisaika on kolme vuotta.

Or. de

Perustelu

Korkeatasoisen kuluttajansuojan takaamiseksi on vanhentumisaikaa pidennettävä. Lisäksi 
useassa EU:n jäsenvaltiossa sovelletaan pidempiä aikoja takuun voimassaoloon sekä
erehdykseen ja vahingonkorvaukseen liittyen.

Tarkistus 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 179 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vanhentuminen astuu voimaan, jos 
aiemmin päättyvä vanhentumisaika on 
kulunut umpeen.

Or. de

Tarkistus 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 184 artikla – 1 kohta ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos velallinen tunnustaa velkojan oikeuden 
maksamalla osasuorituksen tai koron tai 
asettamalla vakuuden tai kuittaamalla tai 
millä tahansa muulla tavalla, alkaa kulua 
uusi lyhyt vanhentumisaika.

1. Jos velallinen tunnustaa velkojan 
oikeuden maksamalla osasuorituksen tai 
koron tai asettamalla vakuuden tai 
kuittaamalla tai millä tahansa muulla 
tavalla, alkaa kulua uusi lyhyt 
vanhentumisaika.

2. Sama pätee silloin, jos myyjä on 
toteuttanut suorituksia sopimuksen 
täyttämiseksi jälkikäteen.
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Or. de

Perustelu

Asetusehdotus ei toistaiseksi sisällä sääntelyä kysymyksestä, miten 109 artiklan ja sitä 
seuraavien artiklojen mukaan myyjän jälkikäteen tapahtuvat sopimuksen täyttämissuoritukset 
vaikuttavat ostajan kanneoikeuden vanhentumiseen 106 artiklan mukaan. Kysymyksellä on 
huomattavaa käytännön merkitystä sekä ostajalle että myyjän sopimushinnoittelulle. Tämä 
sääntö luo oikeusvarmuutta molemmille sopimuspuolille.

Tarkistus 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 186 artikla a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

IX osa. Muut ehdot
Sovittelu
Elinkeinonharjoittaja on velvollinen 
osallistumaan tuomioistuimen 
ulkopuoliseen sopimusriitojen 
sovintoratkaisumenettelyyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
kuluttajaoikeudellisiin riitoihin liittyvien 
vaihtoehtoisten sovintoratkaisujen 
muodoista annetussa direktiivissä 
tarkoitetussa merkityksessä ja asetuksen 
(EY) nro. 2006/2004 ja direktiivin 
2009/22/EY muuttamiseen, jos kuluttaja 
tätä lakiin perustuen pyytää.

Or. de

Perustelu

Asian saattamiseen tuomioistuimen ratkaistavaksi rajatylittävissä sopimuksissa liittyy 
molemmille osapuolille huomattavia kuluja ja riskejä. Jotta voidaan edistää kuluttajien 
luottamusta yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevaan välineeseen, tulisi sopimuksen 
tekemisen jälkeen olla olemassa mahdollisuus tuomioistuinten ulkopuoliseen sovitteluun.

Tarkistus 507
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – lisäys 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Peruuttamisoikeuden käyttämistä varten 
teidän on toimitettava meille (2) 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. 3

Peruuttamisoikeuden käyttämistä varten 
teidän on toimitettava meille (2) ilmoitus 
(esim. 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. 3

Or. de

Tarkistus 508
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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. 4

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. Maksut palautetaan 
viimeistään 14 päivän kuluttua siitä kun 
olemme saaneet päätöksenne tämän 
sopimuksen peruuttamisesta. Käytämme 
maksujen palauttamiseen samaa 
maksuvälinettä, jolla ne oli alun perin 
maksettu, ellette nimenomaisesti ilmoita 
toisin; palautuksesta ei missään 
tapauksessa koidu teille lisäkustannuksia. 4

Or. de
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Perustelu

Yksinkertaistaminen.

Tarkistus 509
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 
tosiasialliseen hallintaanne.”;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 510
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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.”;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 511
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – lisäys 1 – 10 kohta – 1 alakohta – d alakohta 
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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.”;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 512
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 513
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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

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

verkkosivustollamme [lisätään 
internetosoite]. Jos käytätte tätä 
vaihtoehtoa, toimitamme teille viipymättä 
vahvistuksen peruuttamisilmoituksen 
vastaanottamisesta (esim. sähköpostitse).”

Or. de

Perustelu

Teksti on näin ymmärrettävämpi.

Tarkistus 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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 elinkeinonharjoittaja ei ole 
tarjoutunut maksamaan tavaroiden 
palautuskustannuksia eikä tavaroita voi 
niiden sisältämien ominaisuuksien 
perusteella palauttaa tavallisessa postissa: 
”Kuluttaja maksaa tavaroiden välittömät
palauttamiskustannukset, jotka ovat...euroa 
– [lisätään määrä].”; tai jos tavaroiden 
palauttamiskustannuksia ei voida 
kohtuullisesti määrittää etukäteen: 
”Kuluttaja maksaa tavaroiden välittömät
palauttamiskustannukset, joiden määräksi 
arvioidaan enintään noin ____ euroa 
[lisätään määrä]”; tai

Or. de

Perustelu

Käsitteen ”etämyynti” poistamisen lisäksi tarvittiin mukauttaminen 
kuluttajaoikeusdirektiiviin.
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Tarkistus 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 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.”

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 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 yksityiskohtaiset tiedot 
kuluttajan kanssa sovituista olennaisista 
sopimusehdoista, esimerkiksi tuotetta 
koskevat tiedot ja sen kauppahinta, mukaan 
lukien kaikki verot ja maksut, sekä omat 
yhteystietonsa. Jos näissä tiedoissa on 
puutteita tai virheitä, kuluttajalla on oikeus 
vahingonkorvaukseen.

Or. de
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Tarkistus 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 7 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 
vuoden kuluessa.

Kuluttaja voi peruuttaa kaupan 14 päivän 
kuluessa. Elinkeinonharjoittajan on 
annettava kuluttajalle tätä koskevat tiedot 
ja peruuttamislomakkeen malli. Jos 
elinkeinonharjoittaja ei ole toiminut näin, 
kuluttajalla on oikeus perua sopimus 
vuoden kuluessa.

Or. de


