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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista
I-III luku (ensimmäinen versio)
(KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0614),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0349/2008),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 114 artiklan,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2009 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot
(A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 

kuluttajan oikeuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114
artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen1,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä3

sekä katsovat seuraavaa:
(1) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta 

kuluttajansuojasta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa neuvoston direktiivissä 
85/577/ETY4, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5 päivänä huhtikuuta 1993 
annetussa neuvoston direktiivissä 93/13/ETY5, kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 
päivänä toukokuuta 1997 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
97/7/EY6 sekä kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä 
seikoista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 1999/44/EY7 vahvistetaan joukko kuluttajasopimuksiin liittyviä 
oikeuksia.

(2) Näitä direktiivejä on saatujen kokemusten perusteella tarkasteltu uudelleen 
sovellettavien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi 
ja säännöksissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun perusteella 
on asianmukaista korvata mainitut neljä direktiiviä tällä yhdellä direktiivillä. Siksi 
tässä direktiivissä olisi vahvistettava yhteisiä seikkoja koskevat säännöt ja luovuttava 

                                               
* Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot 
yliviivauksella.
Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, 
poistot yliviivauksella.
1 EUVL C , , s. .
2 EUVL C , , s. .
3 EUVL C , , s. .
4 EYVL L 372, 31.12.1985, s. 31.
5 EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29.
6 EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 
2007/64/EY (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).
7 EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12.
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aikaisempien direktiivien mukaisesta vähimmäistason yhdenmukaistamisesta, jonka 
nojalla jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pitää voimassa tai antaa direktiivejä 
tiukempia kansallisia säännöksiä.

(3) Perustamissopimuksen 153 artiklan 1 kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa määrätään, 
että yhteisö myötävaikuttaa kuluttajansuojan korkean tason toteuttamiseen 
toimenpiteillä, jotka se toteuttaa perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla.

(4) Perustamissopimuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat käsittävät 
alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen vapaa 
liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus. Kuluttajansuojaa koskevan säännöstön tiettyjen 
näkökohtien yhdenmukaistaminen on välttämätöntä, jotta saataisiin aikaan todelliset 
kuluttajan sisämarkkinat, joilla vallitsee asianmukainen tasapaino kuluttajansuojan 
korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn välillä, ja jotta voitaisiin varmistaa, että 
toissijaisuusperiaatetta kunnioitetaan.

(5) Kuluttajat eivät vielä käytä täysimääräisesti hyväkseen rajojen yli tapahtuvaa 
etämyyntiä, vaikka tämän mahdollisuuden pitäisi olla yksi keskeisistä 
sisämarkkinoiden mukanaan tuomista eduista. Etämyynti jäsenvaltioiden sisällä on 
viime vuosina kasvanut nopeasti, mutta valtiosta toiseen tapahtuvan etämyynnin kasvu 
on siihen verrattuna ollut hidasta. Epäsuhta on erityisen merkittävä internetmyynnissä, 
jonka kasvupotentiaali on suuri. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
neuvoteltujen sopimusten tekemistä rajoittavat monet tekijät, kuten eri jäsenvaltioiden 
kuluttajansuojasääntöjen erot. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tapahtuva kaupankäynti jäsenvaltioiden sisällä on lisääntynyt viime vuosina 
merkittävästi varsinkin palvelualalla (esim. julkiset palvelut), mutta niiden kuluttajien 
määrä, jotka käyttävät tätä mahdollisuutta hankintoihin muista maista on pysynyt 
vaatimattomana. Liiketoimintamahdollisuudet ovat lisääntyneet monissa 
jäsenvaltioissa, ja pienet ja keskisuuret yritykset (sekä yksityiset ammatinharjoittajat) 
ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuvaa myyntiä harjoittavien 
yritysten edustajat lienevät varsinkin raja-alueilla entistä halukkaampia etsimään 
kaupankäyntimahdollisuuksia muista jäsenvaltioista. Siksi kuluttajille annettavia 
tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevien säännösten täysi yhdenmukaistaminen 
etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien 
sopimusten osalta parantaa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten 
sisämarkkinoiden toimivuutta.

(6) Kuluttajasopimuksia koskevissa jäsenvaltioiden laeissa on tuntuvia eroja, jotka voivat 
aiheuttaa merkittäviä kilpailun vääristymiä ja haitata sisämarkkinoiden kitkatonta 
toimintaa. Voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä, joka koskee etäsopimuksina 
ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä kuluttajasopimuksia, 
kulutustavaroita ja takuita sekä kohtuuttomia sopimusehtoja, vahvistetaan 
vähimmäisvaatimukset lainsäädännön yhdenmukaistamiselle ja jätetään jäsenvaltioille 
mahdollisuus pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä kuluttajasuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi alueellaan. Lisäksi monien kysymysten sääntely 
eri direktiiveissä on epäjohdonmukaista, tai kysymyksiä on jätetty avoimiksi. Näitä 
kysymyksiä on eri jäsenvaltioissa ratkaistu eri tavoin. Tämän seurauksena kansalliset 
säännökset, joilla kuluttajasopimuksiin liittyvät direktiivit pannan täytäntöön, eroavat 
toisistaan merkittävästi.
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(7) Nämä erot aiheuttavat sisämarkkinoilla merkittäviä esteitä, jotka vaikuttavat niin 
yrityksiin kuin kuluttajiinkin. Erilaisten vaatimusten noudattaminen aiheuttaa 
lisäkustannuksia yrityksille, jotka haluavat myydä tavaroita tai tarjota palveluja rajojen 
yli. Hajanaisuus ei myöskään ole omiaan lisäämään kuluttajien luottamusta 
kaupantekoon sisämarkkinoilla. Kuluttajien luottamusta heikentää vielä se, että 
kuluttajansuojan taso vaihtelee yhteisön alueella. Ongelma on erityisen ajankohtainen 
markkinoiden viimeaikaisten muutosten vuoksi.

(8) Joidenkin keskeisten säännösten täysi yhdenmukaistaminen lisää tuntuvasti 
oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien kannalta. Sekä kuluttajat 
että elinkeinonharjoittajat voivat luottaa selkeästi määriteltyihin oikeuskäsitteisiin 
perustuviin yhtenäisiin sääntelypuitteisiin, joilla säännellään elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisiin sopimuksiin liittyviä tiettyjä näkökohtia yhteisössä. Seurauksena 
on sääntöjen hajanaisuudesta johtuvien esteiden kaatuminen ja sisämarkkinoiden 
toteutuminen tällä alalla. Esteet voidaan poistaa vain vahvistamalla yhdenmukaiset 
säännöt yhteisön tasolla. Lisäksi kuluttajat hyötyvät korkeatasoisesta 
kuluttajansuojasta koko yhteisössä.

(9) Tällä direktiivillä olisi yhdenmukaistettava tietyt elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisiin sopimuksiin liittyvät seikat. Nämä seikat ovat ennen sopimuksen tekemistä ja 
sen täyttämisen aikana annettavat tiedot, peruuttamisoikeus etäsopimusten ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta, 
myyntisopimuksiin liittyvät kuluttajan oikeudet sekä kohtuuttomat sopimusehdot 
kuluttajasopimuksissa.

(10) Tämän direktiivin säännökset eivät rajoita sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/20081, 
jäljempänä Rooma I -asetus, soveltamista.

(11) Kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluita koskeva yhteisön lainsäädäntö sisältää 
useita kuluttajansuojaan liittyviä säännöksiä. Siksi tämän direktiivin säännökset 
koskevat rahoituspalveluihin liittyviä sopimuksia vain silloin, kun se on tarpeen 
sääntelyn puutteiden korjaamiseksi.

(12) Etäsopimuksen uuden määritelmän olisi katettava kaikki tapaukset, joissa sopimus 
tavaran toimittamisesta tai palvelun tarjoamisesta tehdään ilman, että osapuolet 
ovat samanaikaisesti läsnä, ja käyttäen pelkästään yhtä tai useampaa etäviestintä 
(kuten postia, internetiä, puhelinta tai faksia). Tätä kautta saataisiin aikaan 
tasapuolinen toimintaympäristö kaikille etämyyntiä harjoittaville 
elinkeinonharjoittajille. Se parantaisi myös oikeusvarmuutta verrattuna nykyiseen 
määritelmään, joka edellyttää elinkeinonharjoittajan järjestämän etämyyntimenetelmän 
käyttämistä sopimuksen tekemiseen saakka.

(13) Olosuhteilla, joissa tarjous tehtiin tai sopimus neuvoteltiin, ei pitäisi olla merkitystä 
etäsopimuksen määritelmän kannalta. Kuluttajan ei pitäisi menettää suojaa siksi, että 
elinkeinonharjoittaja on satunnainen etämyyjä tai käyttää kolmannen osapuolen 
järjestämää menetelmää, kuten verkkosivustoa. Myös sellainen sopimus, jonka 
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat neuvotelleet henkilökohtaisesti läsnä olevina, 
olisi katsottava etäsopimukseksi, jos sopimus myöhemmin tehdään käyttäen 

                                               
1 EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.
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pelkästään etäviestintää, kuten internetiä tai puhelinta. Yksinkertaisempi 
etäsopimuksen määritelmä parantaisi myös elinkeinonharjoittajien oikeusvarmuutta ja 
suojaisi heitä epäterveeltä kilpailulta.

(14) Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus olisi määriteltävä 
sopimukseksi, joka on tehty muualla kuin toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja 
ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä, esimerkiksi kuluttajan kotona tai 
työpaikalla. Toimittaessa muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa kuluttaja 
on tilapäisesti erityistilanteessa, joka eroaa kauppaliikkeessä vallitsevasta tilanteesta 
esimerkiksi psykologisessa mielessä ja tavaroiden ja hintojen 
vertailumahdollisuuksien suhteen kuluttajaan kohdistuu psykologista painetta
riippumatta siitä, onko hän pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan vai ei. 
Jotta estettäisiin sääntöjen kiertäminen, kun kuluttajaa lähestytään muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, myös sellaista sopimusta, joka neuvotellaan 
esimerkiksi kuluttajan kotona mutta tehdään myymälässä, olisi pidettävä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtynä sopimuksena.

(15) Toimitilana olisi pidettävä kaikenlaisia tiloja (kuten myymälöitä tai kuorma-autoja), 
jotka ovat elinkeinonharjoittajan pysyviä toimipaikkoja. Myyntikojuja ja 
näyttelyosastoja olisi pidettävä toimitiloina, vaikka elinkeinonharjoittaja käyttäisi niitä 
vain tilapäisesti. Muita tiloja, jotka on vuokrattu lyhyeksi ajaksi ja joihin 
elinkeinonharjoittaja ei ole sijoittautunut (kuten hotelleja, ravintoloita, 
konferenssikeskuksia tai teattereita, jotka on vuokrannut käyttöönsä 
elinkeinonharjoittaja, joka ei ole sijoittautunut sinne) ei pitäisi pitää toimitiloina. 
Toimitiloina ei myöskään tulisi pitää yleisiä tiloja, kuten julkisia liikennevälineitä tai 
laitoksia, eikä yksityiskoteja tai työpaikkoja.

(16) Pysyviin välineisiin sisältyisivät erityisesti Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-
levyt, muistikortit ja tietokoneen kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-tiedostot
muuttamattomassa muodossa olevat tiedostot on tallennettu. Itse sähköpostiviestit ja 
verkkosivustot eivät olisi pysyviä välineitä. 

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada tietoja ennen etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävän sopimuksen tekemistä. 
Elinkeinonharjoittajia ei kuitenkaan pitäisi velvoittaa antamaan tietoja, jos ne 
ilmenevät asiayhteydestä. Esimerkiksi elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävässä 
kaupassa tuotteen pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys ja 
toimitusjärjestelyt voivat ilmetä asiayhteydestä. Etämyynnin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa suoritettavien liiketoimien osalta 
elinkeinonharjoittajan olisi aina annettava tiedot maksujärjestelyihin, toimitukseen, 
sopimuksen täyttämiseen ja valitusten käsittelyyn sovellettavasta käytännöstä, sillä 
nämä eivät ehkä ilmene asiayhteydestä.

(18) Elinkeinonharjoittajilla olisi oltava velvollisuus tiedottaa kuluttajille etukäteen kaikista 
sellaisista järjestelyistä, joissa kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajalle 
etumaksu, mukaan luettuina järjestelyt, joissa kuluttajan luotto- tai maksukortilta 
varataan jokin summa.
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(19) Julkisessa huutokaupassa huutokaupanpitäjä voi menetelmän luonteen ja perinteiden 
takia ilmoittaa omat yhteystietonsa sen sijaan, että ilmoittaisi sen myyjän 
maantieteellisen osoitteen ja henkilöllisyyden, jonka puolesta hän myy tavaroita.

(20) Kuluttajan olisi tiedettävä, tekeekö hän sopimuksen elinkeinonharjoittajan vai toisen 
kuluttajan puolesta toimivan välittäjän kanssa, sillä jälkimmäisessä tapauksessa 
kuluttaja ei ole oikeutettu tämän direktiivin mukaiseen suojaan. Välittäjän olisi siksi 
ilmoitettava tällaisesta tilanteesta ja sen seurauksista. Välittäjän käsitteeseen ei pitäisi 
sisällyttää verkossa toimivia kauppapaikkoja, jotka eivät tee sopimuksia toisen 
osapuolen nimissä tai puolesta.

(21) Etäsopimusten osalta tiedonantovaatimukset olisi sopeutettava niin, että otetaan 
huomioon tiettyjen välineiden tekniset rajoitteet, kuten merkkimäärä tietyissä 
matkapuhelinnäytöissä tai televisiomainoksiin liittyvät aikarajoitukset. Tällaisessa 
tapauksessa elinkeinonharjoittajan olisi annettava ainakin noudatettava
vähimmäistiedot ja neuvottava kuluttajalle toinen tietolähde, esimerkiksi maksuton 
puhelinnumero tai hyperlinkki elinkeinonharjoittajan verkkosivulle, josta tarvittavat 
tiedot ovat suoraan ja helposti saatavissa.

(22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja siksi 
hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, jotta hän voi ennen peruuttamisen määräajan 
umpeutumista ja vilpittömässä mielessä toimimisen periaatteen mukaisesti tarkastaa 
tuotteen luonteen, laadun ja toimivuuden varmistaa tuotteiden luonteen ja 
toimivuuden.

(23) Nykyisin peruuttamisen määräajat vaihtelevat eri jäsenvaltioissa ja riippuen siitä, onko 
kyseessä etäsopimus vai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty 
sopimus, ja tämä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja erilaisten sääntöjen 
noudattamisesta johtuvia kustannuksia. Etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin olisi sovellettava samaa 
peruuttamista koskevaa määräaikaa. 

(24) Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä direktiivissä tarkoitettujen määräaikojen 
laskemiseen olisi sovellettava määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin 
sovellettavista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1971 annettua neuvoston asetusta 
(ETY, Euratom) N:o 1182/711. Siksi kaikki tähän direktiiviin sisältyvät määräajat olisi 
katsottava ilmaistuiksi kalenteripäivinä.

(25) Tällä direktiivillä ei rajoiteta tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 
8 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/31/EY (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) 9 ja 11 artiklassa 
vahvistettujen, sähköisessä muodossa tehtäviä sopimuksia ja tilauksia koskevien 
säännösten soveltamista.

(26) Kun kuluttaja tilaa samalta elinkeinonharjoittajalta useamman kuin yhden tavaran, 
hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus kunkin yksittäisen tavaran osalta. Jos tavarat 
toimitetaan erikseen, peruuttamista koskevan määräajan pitäisi alkaa silloin, kun 
kuluttaja saa kunkin yksittäisen tavaran hallintaansa. Jos tavara toimitetaan erissä tai 

                                               
1 EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.



PR\818460FI.doc 11/29 PE442.789v02-00

FI

osina, peruuttamista koskevan määräajan pitäisi alkaa silloin, kun kuluttaja tai hänen 
osoittamansa kolmas osapuoli saa hallintaansa viimeisen erän tai osatoimituksen.

(27) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut kuluttajalle peruuttamisoikeudesta ennen 
etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn 
sopimuksen tekemistä, peruuttamista koskevaa määräaikaa olisi pidennettävä. 
Oikeusvarmuuden turvaamiseksi olisi kuitenkin sovellettava yhden vuoden kolmen 
kuukauden vanhentumisaikaa sillä edellytyksellä, että elinkeinonharjoittaja on 
täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa. Elinkeinonharjoittajan olisi katsottava 
täyttäneen kaikki sopimusvelvoitteensa, kun kuluttajan tilaamat tavarat on toimitettu
tai palvelut kokonaan suoritettu taikka palvelujen suorittaminen aloitettu, kun on 
kyse määräämättömäksi ajaksi tehdystä palvelusopimuksesta.

(28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on aiheuttanut 
kustannuksia rajat ylittävää myyntiä harjoittaville yrityksille. Kuluttajan käyttöön 
tarkoitetun yhdenmukaistetun vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen
malliperuuttamislomakkeen avulla voidaan yksinkertaistaa peruuttamisprosessia ja 
lisätä oikeusvarmuutta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä lisäämästä 
yhteisön laajuisesti käytettävään vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan liittyviä 
vaatimuksia esimerkiksi käytettävästä kirjasinkoosta.

(29) Kokemuksesta tiedetään, että monet kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat viestivät 
mielellään elinkeinonharjoittajan verkkosivuston kautta, ja siksi elinkeinonharjoittajan 
olisi voitava tarjota kuluttajalle mahdollisuus täyttää peruuttamislomake verkossa. 
Tällöin elinkeinonharjoittajan olisi toimitettava vastaanottokuittaus sähköpostitse 
viipymättä.

(30) Jos kauppa peruutetaan, elinkeinonharjoittajan olisi palautettava kaikki kuluttajan 
suorittamat maksut, myös sellaiset, jotka on suoritettu niiden kulujen kattamiseksi, 
joita elinkeinonharjoittajalle on koitunut tavaroiden toimittamisesta kuluttajalle, ei 
kuitenkaan maksuja pikatoimituksista, jotka on järjestetty kuluttajan 
nimenomaisesta pyynnöstä.

(31) Jotkut kuluttajat käyttävät peruuttamisoikeuttaan käytettyään tavaroita enemmän kuin 
olisi tarpeen niiden luonteen, laadun ja toimivuuden toteamiseksi. Tällöin kuluttajan 
olisi vastattava tavaroiden arvon alenemisesta. Tavaran luonteen, laadun ja 
toimivuuden toteamiseksi kuluttajan olisi käsiteltävä tai kokeiltava sitä samalla tavoin
kuin hän voisi tehdä myymälässä. Kuluttajan pitäisi esimerkiksi vain kokeilla vaatetta, 
ei käyttää sitä. Jotta voidaan varmistaa palvelusopimusten peruuttamisoikeuden 
toimivuus, kuluttajalle ei pitäisi koitua mitään kustannuksia sellaisen sopimuksen 
peruuttamisesta, jossa on kyse esimerkiksi ei-kiireellisistä kunnostustöistä, joita 
voidaan myydä kuluttajille painostusta käyttäen heidän kotonaan niin, että palvelu 
suoritetaan heti ennen peruuttamista koskevan määräajan umpeutumista.

(32) Jotta elinkeinonharjoittaja ei joutuisi suorittamaan korvausta kuluttajalle, joka ei ole 
palauttanut tavaroita, kuluttaja olisi velvoitettava palauttamaan tavarat neljäntoista 
päivän kuluessa siitä, kun hän on ilmoittanut elinkeinonharjoittajalle päätöksestään 
peruuttaa kauppa. 

(33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava joitakin poikkeuksia esimerkiksi tapauksissa, joissa 
peruuttaminen ei olisi asianmukaista tuotteen luonteen takia ja joissa 
peruuttamisoikeuden käytöstä koituisi kohtuutonta haittaa elinkeinonharjoittajalle. 
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Tämä koskisi erityisesti elintarvikkeita ja muita hygieenisessä mielessä arkoja tai 
pilaantuvia tavaroita, esimerkiksi viiniä, joka toimitetaan pitkän ajan kuluttua 
spekulatiivisen sopimuksen tekemisestä ja jonka arvo on riippuvainen markkinoilla 
tapahtuvista muutoksista (vielä pullottamaton viini, vin en primeur). 

(34) Myös se l la i s ia  palveluita koskevien etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä, joiden 
suorittaminen alkaa peruuttamista koskevan määräajan aikana (esimerkiksi kun 
kuluttaja lataa tiedostoja itselleen määräajan aikana), olisi kohtuutonta sallia 
peruuttaminen sen jälkeen, kun kuluttaja on käyttänyt palvelua osittain tai kokonaan. 
Siksi kuluttajan olisi menetettävä peruuttamisoikeutensa, kun suorittaminen alkaa 
kuluttajan ennakolta antamalla nimenomaisella suostumuksella. 

(35) Komissio on havainnut merkittäviä kuluttajansuojaongelmia asuntojen remontoinnin 
alalla, jolla kuluttajia painostetaan voimakkaasti tilaamaan kalliita kunnostustöitä. 
Tietojen antamista ja kaupan peruuttamista koskevia sääntöjä olisi selkiytettävä ja 
ulotettava ne koskemaan tällaisia sopimuksia. Vain kiinteään omaisuuteen liittyvien 
oikeuksien siirtoa koskevat sopimukset olisi jätettävä etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin sovellettavien, tietojen 
antamista ja peruuttamisoikeutta koskevien sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle. 

(36) Peruuttamisoikeuden soveltaminen tiettyihin majoitus-, kuljetus- ja vapaa-ajan 
palveluihin ei ehkä olisi asianmukaista. Tällaisen sopimuksen tekeminen merkitsee 
kapasiteetin varaamista sopimuksen täyttämiseksi, ja sopimuksen peruuntuessa 
elinkeinonharjoittajan voi olla vaikea löytää tälle kapasiteetille muuta käyttöä. Siksi 
kuluttajille annettavia tietoja ja peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei pitäisi 
soveltaa kyseisiin etäsopimuksiin.

(37) Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi 
peruuttamisoikeutta olisi sovellettava kaikenlaisiin etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin poikkeuksena ainoastaan 
tarkoin määritellyt olosuhteet, jotka on helppo todentaa. Siksi peruuttamisoikeutta ei 
pitäisi soveltaa kuluttajan kotona tehtäviin kiireellisiin korjaustöihin, koska se ei 
soveltuisi tilanteen kiireellisyyden takia, eikä markettien kotiinkuljetuspalveluihin, 
joiden kautta kuluttajat voivat tilata liikkeen verkkosivuilta elintarvikkeita, juomia ja 
muita kotitalouden päivittäistavaroita kotiin toimitettuina. Nämä ovat tavaroita, joiden 
hinnat ovat alhaisia ja joita kuluttajat ostavat säännöllisesti päivittäiseen kulutukseen 
tai käyttöön kotitaloudessa, eikä niiden siksi pitäisi kuulua peruuttamisoikeuden 
piiriin. Suurimmat kuluttajien kohtaamat ongelmat ja useimmat riitatapaukset 
elinkeinonharjoittajien kanssa koskevat tavaroiden toimittamista ja liittyvät 
esimerkiksi tavaroiden katoamiseen tai vahingoittumiseen kuljetuksen aikana ja 
toimituksen myöhästymiseen tai puutteellisuuteen. Siksi on tarpeen selkiyttää ja 
yhdenmukaistaa toimitusta ja vaaranvastuun siirtymistä koskevia kansallisia sääntöjä.

(37 a) Suurimmat kuluttajien kohtaamat ongelmat ja useimmat riitatapaukset 
elinkeinonharjoittajien kanssa koskevat tavaroiden toimittamista ja liittyvät 
esimerkiksi tavaroiden katoamiseen tai vahingoittumiseen kuljetuksen aikana ja 
toimituksen myöhästymiseen tai puutteellisuuteen. Siksi on tarpeen yhdenmukaistaa 
toimitusta ja vaaranvastuun siirtymistä koskevia kansallisia sääntöjä.
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(...)
OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I luku

Aihe, määritelmät ja soveltamisala

1 artikla
Aihe

Tämän direktiivin tarkoituksena on sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tukeminen ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttaminen lähentämällä kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten tiettyjä osia.

2 artikla
Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

(1) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia 
sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

(2) ’elinkeinonharjoittajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka 
liittyy hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä elinkeinonharjoittajan 
nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

(2 a) ’tavaralla’ irtainta esinettä, lukuun ottamatta seuraavia:
a) esinettä, joka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla,
b) vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai 

määrättynä määränä,
c) sähköä;

(2 b) ’kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistetulla tavaralla’ tavaraa, joka ei 
ole tehdasvalmisteinen ja jonka valmistuksessa ratkaisevia ovat kuluttajan 
henkilökohtaiset valinnat tai vaatimukset;

(3) ’myyntisopimuksella’ sopimusta, jolla elinkeinonharjoittaja järjestää tai 
sitoutuu järjestämään kuluttajalle omistusoikeuden tavaraan joko 
välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen tai myöhempänä ajankohtana ja 
jolla kuluttaja sitoutuu maksamaan tavaran hinnan jonka mukaisesti 
elinkeinonharjoittaja myy tavaroita kuluttajalle, mukaan luettuna 
sekasopimukset, jotka koskevat sekä tavaroita että palveluita;

(4) ’tavaralla’ irtainta esinettä, lukuun ottamatta seuraavia:

a) tavaraa, joka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla,
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b) vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai 
määrättynä määränä,

c) sähköä;
(5) ’palvelusopimuksella’ muuta sopimusta kuin myyntisopimusta, jonka 

perusteella elinkeinonharjoittaja sitoutuu suorittamaan suorittaa palvelun 
kuluttajalle;

(5 a) ’sekasopimuksella’ sopimusta, johon sisältyy sekä myynti- että 
palvelusopimuksen elementtejä;

(6) ’etäsopimuksella’ myynti- tai palvelusopimusta, sellaista 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä sopimusta tavaran 
toimittamisesta tai palvelun tarjoamisesta, joka tehdään etämyynti- tai 
palveluntarjontajärjestelmässä ja jonka tekemiseksi elinkeinonharjoittaja ja 
kuluttaja eivät ole samanaikaisesti läsnä vaan käyttävät käyttää
yksinomaisesti yhtä tai useampaa etäviestintä;

(7) ’etäviestimellä’ välinettä, jota voidaan käyttää elinkeinoharjoittajan ja 
kuluttajan välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että nämä kaksi osapuolta 
ovat samanaikaisesti läsnä;

(8) ’muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyllä sopimuksella’
sellaista elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä sopimusta tavaran 
toimittamisesta tai palvelun tarjoamisesta,
a) joka on tehty muualla kuin toimitiloissa tehtyä myynti- tai 

palvelusopimusta, ja jota tehtäessä sekä elinkeinonharjoittaja että 
kuluttaja ovat samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai palvelusopimusta, 
josta kuluttaja on tehnyt tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai

a a) josta kuluttaja on tehnyt tarjouksen muualla kuin toimitiloissa niin, 
että elinkeinonharjoittaja on ollut samanaikaisesti läsnä, tai

b) myynti- tai palvelusopimusta, joka on tehty toimitiloissa mutta joka on 
neuvoteltu jonka keskeisistä osista on sovittu muualla kuin toimitiloissa 
niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti 
läsnä;

(9) ’toimitiloilla’: 
a) kiinteää tai siirrettävää vähittäismyyntipaikkaa, mukaan luettuna 

kausiluonteiset vähittäismyyntipaikat, jossa elinkeinonharjoittaja 
harjoittaa toimintaansa vakituisesti, tai

b) myyntikojuja ja näyttelyosastoja, joita elinkeinonharjoittaja käyttää 
toimintansa harjoittamiseen säännöllisesti tai tilapäisesti;

(10) ’pysyvällä välineellä’ välinettä, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja 
voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat 
helposti saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen 
kannalta asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen 
tulostamisen muuttumattomina;
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(11) ’tilauslomakkeella’ välinettä, jossa esitetään sopimusehdot ja joka kuluttajan 
on allekirjoitettava muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävän 
sopimuksen tekemiseksi;

(12) ’tuotteella’ tavaraa tai palvelua, kiinteä omaisuus, oikeudet ja velvoitteet 
mukaan luettuina;

(13) ’rahoituspalvelulla’ pankki-, luotto-, vakuutus-, yksilöllistä eläkejärjestely-, 
sijoitus- tai maksupalvelua;

(14) ’huolellisella ammatinharjoittamisella’ sellaista erikoistaidon ja huolellisuuden 
tasoa, jota elinkeinonharjoittajan voidaan kohtuudella odottaa osoittavan 
kuluttajia kohtaan ja joka vastaa rehellistä markkinatapaa ja/tai vilpittömässä 
mielessä toimimisen yleistä periaatetta elinkeinonharjoittajan toimialalla;

(15) ’huutokaupalla’ myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
tavaroita tai palveluja tarjouskilpailun kautta, johon voi liittyä etäviestimien 
käyttö ja jossa korkeimman tarjouksen tekijän on ostettava tavara tai palvelu. 
Kauppa, joka tehdään kiinteän hintatarjouksen perusteella, vaikka kuluttajalle 
olisi annettu mahdollisuus tehdä kauppa tarjouskilpailun kautta, ei ole 
huutokauppa;

(16) ’julkisella huutokaupalla’ myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja 
tarjoaa kolmannen osapuolen (huutokaupanpitäjän) korvausta vastaan
hoitaman tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaraa tavaroita tai palvelua
kuluttajille yleisölle avoimessa tilaisuudessa;, jotka osallistuvat tai joilla on 
mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, nousevan 
hinnan huutokaupassa tavara tai palvelu menee korkeimman tarjouksen 
tehneelle kuluttajalle; laskevan hinnan huutokaupassa tavara tai palvelu 
menee kuluttajalle, joka ilmoittaa heti ja ensimmäisenä ostavansa tavaran tai 
palvelun ilmoitettuun hintaan ja jossa korkeimman tarjouksen tehneen on 
ostettava tavara;

(17) ’tuottajalla’ tavaran valmistajaa tai sitä, joka tuo tavaran yhteisön alueelle 
taikka sitä, joka esiintyy tuottajana liittämällä tavaraan nimensä, 
tavaramerkkinsä tai muun erottuvan tunnuksensa;

(18) ’kaupallisella takuulla’ myyjän tai tuottajan, jäljempänä ’takuun antaja’, 
kuluttajalle ilman lisäkorvausta antamaa sitoumusta oikeudellisten 
velvoitteiden täyttämisen lisäksi palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata 
tavara taikka muulla tavoin huolehtia tavarasta, jos se ei vastaa ominaisuuksia, 
jotka on esitetty takuuilmoituksessa tai sopimuksen tekohetkellä tai ennen 
sopimuksen tekemistä saatavilla olevassa tavaraa koskevassa mainonnassa;

(19) ’välittäjällä’ elinkeinonharjoittajaa, joka tekee sopimuksen kuluttajan nimissä 
tai puolesta;

(20) ’liitännäissopimuksella’ sopimusta, jonka mukaan kuluttaja hankkii 
etäsopimukseen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn 
sopimukseen taloudellisesti kytköksissä olevia liittyviä tavaroita tai palveluja,
jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli toimittaa kyseisen kolmannen 
osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn perusteella.
Taloudellinen kytkös tarkoittaa tilannetta, jossa liitännäissopimukseen
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liittyvää tavaraa tai palvelua käytetään toisen sopimuksen täytäntöönpanossa 
tai jossa se on tarkoitettu toiseen sopimukseen liittyvän tavaran tai palvelun 
käyttöön.

2 a artikla
Direktiivin 2002/65/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivin 2002/65/EY 2 artiklan a alakohta seuraavasti:
"a) 'etäsopimuksella' sellaista elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä 

sopimusta palvelun tarjoamisesta, joka tehdään etämyynti- tai 
palveluntarjontamenetelmän avulla ja jonka tekemiseksi
elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja eivät ole samanaikaisesti läsnä vaan 
käyttävät yksinomaisesti yhtä tai useampaa etäviestintä;"

3 artikla
Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan siinä vahvistetuin edellytyksin ja esitetyssä laajuudessa 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin sopimuksiin tavaran toimittamisesta tai 
palvelun tarjoamisesta myynti- ja palvelusopimuksiin.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rahoituspalveluihin vain siltä osin, kuin on kyse tietyistä 
8–20 artiklassa tarkoitetuista muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävistä sopimuksista, 30–39 artiklassa tarkoitetuista kohtuuttomista 
sopimusehdoista sekä 40–46 artiklassa vahvistetuista yleisistä säännöksistä, 
tarkasteltuna yhdessä täyttä yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan kanssa.

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/47/EY1 ja neuvoston direktiivin 
90/314/ETY2 soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin sovelletaan vain kohtuuttomiin 
sopimusehtoihin liittyviä kuluttajan oikeuksia koskevaa 30–39 artiklaa luettuna 
yhdessä täyttä yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan kanssa. 

4. Tämän direktiivin 5, 7, 9 ja 11 artiklalla ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2006/123/EY3 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2000/31/EY4 sisältyvien, tiedonantovaatimuksia koskevien säännösten 
soveltamista.

4 artikla
Kohdennettu täysi yhdenmukaistaminen

1. Jollei tästä direktiivistä muuta johdu, jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle poikkeavien 

                                               
1 EYVL L 280, 29.10.1994, s. 83.
2 EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.
3 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
4 EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
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kansallisten säännösten sanamuoto, ei myöskään tiukempia tai sallivampia 
säännöksiä niin, että kuluttajan suojan taso on direktiivistä poikkeava.

1 a. Tätä artiklaa ei sovelleta II luvun säännöksiin, kun on kyse etäsopimuksista ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyistä sopimuksista, jotka eivät 
4 b artiklan mukaisesti kuulu II luvun soveltamisalaan.

1 b. Tätä artiklaa ei sovelleta IV luvun säännöksiin, kun on kyse sopimuksista, jotka 
eivät 21 artiklan mukaisesti kuulu IV luvun soveltamisalaan.

1 c. Tätä artiklaa ei sovelleta V luvun säännöksiin, kun on kyse sopimuksista, jotka eivät 
30 artiklan mukaisesti kuulu V luvun soveltamisalaan.

4 a artikla
Määräajat, päivämäärät ja määräpäivät

Tässä direktiivissä tarkoitettujen määräaikojen laskemiseen sovelletaan määräaikoihin, 
päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1971 
annettua neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71.

II luku

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

4 b artikla
Soveltamisala

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

2. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka

a) koskevat kiinteää omaisuutta koskevia oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään 
omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun ottamatta;

b) kuuluvat neuvoston direktiivin 90/314/ETY soveltamisalaan tai Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/65/EY, 2002/83/EY, 2008/48/EY 
tai 2008/122/EY soveltamisalaan.

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta etäsopimuksiin, jotka

a) tehdään jakeluautomaatin avulla tai automatisoidussa liiketilassa;

b) tehdään teletoiminnan harjoittajien kanssa maksullisten yleisöpuhelimien 
kautta ja niiden käyttöä varten.
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4. Tämän direktiivin 12–19 artiklaa ei sovelleta majoitus-, kuljetus-, autonvuokraus-, 
ravintola- tai vapaa-ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin etäsopimuksiin, joissa on 
määritelty, että palvelut suoritetaan määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan 
kuluessa.

5 artikla
Tietojen antamista koskevat yleiset vaatimukset etäsopimusten ja muualla kuin 

elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä

1. Elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivan 
henkilön on hyvissä ajoin ennen sopimuksen etäsopimuksen ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävän sopimuksen tekemistä annettava 
kuluttajalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ja vilpittömässä mielessä 
toimimisen periaatteen mukaisesti seuraavia seikkoja koskevat tiedot, elleivät ne 
ilmene muutoin asiayhteydestä:

a) tuotteen tavaran tai palvelun pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin 
viestimen ja tuotteen tavaran tai palvelun kannalta on asianmukaista;

b) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, kuten
esimerkiksi hänen toiminimensä, ja tarvittaessa sen elinkeinonharjoittajan 
maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän toimii;

b a) elinkeinonharjoittajan toimipaikan maantieteellinen osoite ja 
elinkeinonharjoittajan puhelinnumero sekä mahdollinen faksinumero tai 
sähköpostiosoite, jotta kuluttaja voi ottaa nopeasti yhteyttä 
elinkeinonharjoittajaan ja viestiä tehokkaasti tämän kanssa;

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen luonteesta johtuen hintaa voida kohtuudella 
laskea etukäteen, hinnan laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki muut rahti-, 
toimitus- tai postimaksut tai, ellei näitä kustannuksia voida kohtuudella laskea 
etukäteen, se seikka, että kuluttaja voi joutua maksamaan tällaisia lisämaksuja;

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
valitusten käsittelyihin sovellettava käytäntö, mikäli ne poikkeavat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimuksista;

e) maininta peruuttamisoikeudesta tapauksen mukaan mahdollisen 
peruuttamisoikeuden käytön ehdot ja määräaika sekä asiassa noudatettava 
menettely; elinkeinonharjoittaja voi käyttää liitteessä I olevan A ja B osan 
mukaisia peruuttamisohjeen ja peruuttamislomakkeen malleja tai muuta 
yksiselitteistä ilmoittamistapaa;

f) maininta myynninjälkeisistä palveluista ja kaupallisista takuista tapauksen 
mukaan sekä niihin liittyvät ehdot;

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen mukaan tai jos sopimus on voimassa 
toistaiseksi, sopimuksen purkamista koskevat ehdot;

h) sopimukseen perustuvien kuluttajan velvoitteiden vähimmäiskestoaika 
tapauksen mukaan;
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i) mahdolliset etumaksut tai muut rahoitustakuut, jotka kuluttajan on maksettava 
elinkeinonharjoittajan pyynnöstä, sekä niihin liittyvät ehdot;

j) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta turvautua sovintoratkaisuun.
2. Julkisen huutokaupan osalta 1 kohdan b alakohdassa b ja b a alakohdassa tarkoitetut 

tiedot voidaan korvata vastaavilla tiedoilla huutokaupanpitäjästä tiedolla 
huutokaupanpitäjän maantieteellisestä osoitteesta ja henkilöllisyydestä.

2 a. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa liitteessä I olevan A osan mukaiselle
peruuttamisohjeen mallille muita muotovaatimuksia.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat erottamaton osa etäsopimusta ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyä sopimusta myynti- tai 
palvelusopimusta.

3 a. Jos tämän artiklan säännökset ovat ristiriidassa muiden erityissopimuksia 
koskevista tiedonantovaatimuksista annettujen unionin säännösten kanssa, 
viimeksi mainitut ovat ensisijaisia ja niitä sovelletaan tässä direktiivissä 
tarkoitettuihin erityissopimuksiin.

3 b. Kun on kyse kiinteään omaisuuteen ja liikenne-, rahoitus-, terveys- ja 
sosiaalipalveluihin l i i t t y v i s t ä  etäsopimuksista ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyistä sopimuksista, jäsenvaltiot voivat 
antaa tai pitää voimassa säännöksiä tietojen antamista koskevista lisävelvoitteista.

3 c. Kun on kyse palvelun tarjoamista koskevista etäsopimuksista ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyistä sopimuksista, jäsenvaltiot voivat 
antaa tai pitää voimassa säännöksiä tietojen antamista koskevista lisävelvoitteista, 
joita sovelletaan palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä joulukuuta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY1 22 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti palveluntarjoajiin, joilla on toimipaikka asianomaisten jäsenvaltioiden 
alueella.

3 d. Tässä luvussa tarkoitettujen tiedonantovaatimusten täyttämistä koskeva 
todistustaakka on elinkeinonharjoittajalla.

6 artikla
Tietojen antamatta jättäminen

1. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut tietoja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetuista lisämaksuista, kuluttajan ei tarvitse maksaa kyseisiä maksuja.

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

                                               
1 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
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7 artikla 
Välittäjiä koskevat erityiset tiedonantovaatimukset

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

2. Välittäjän, joka jättää täyttämättä 1 kohdassa tarkoitetun velvoitteen, katsotaan 
tehneen sopimuksen omissa nimissään.

3. Tätä artiklaa ei sovelleta julkiseen huutokauppaan.

III luku

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

8 artikla
Soveltamisala

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

9 artikla
Etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin 

liittyvät tiedonantovaatimukset

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

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

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

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

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

e) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta turvautua sovintoratkaisuun;
f) tieto siitä, että sopimus tehdään elinkeinonharjoittajan kanssa ja että kuluttaja 

nauttii tämän direktiivin mukaista kuluttajansuojaa.
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10 artikla
Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevat 

muotovaatimukset Muotovaatimukset muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyihin sopimuksiin liittyvien tiedonantovaatimusten täyttämisestä

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta
5 artiklassa 9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava tilauslomakkeella
sopimusasiakirjassa tai muulla pysyvällä välineellä selkeästi ja ymmärrettävästi ja 
helposti luettavassa muodossa hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä. 
Tilauslomakkeessa on oltava mukana liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu 
vakiomuotoinen peruuttamislomake.

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

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

11 artikla
Etäsopimuksia koskevat muotovaatimukset Muotovaatimukset etäsopimuksiin liittyvien 

tiedonantovaatimusten täyttämisestä

1. Etäsopimusten osalta 5 artiklassa 9 artiklan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on
hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan saataville esitettyinä 
selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä ja helposti luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

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

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

4. Kuluttajan on saatava vahvistus kaikista 5 artiklassa 9 artiklan a–f alakohdassa
tarkoitetuista tiedoista pysyvällä välineellä kohtuullisen ajan kuluessa etäsopimuksen 
tekemisestä ja viimeistään silloin, kun tavarat luovutetaan tai palvelun suorittaminen 
alkaa, ellei kyseisiä tietoja ole annettu kuluttajalle pysyvällä välineellä jo ennen 
etäsopimuksen tekemistä.

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



PE442.789v02-00 22/29 PR\818460FI.doc

FI

12 artikla
Peruuttamisen määräajan pituus ja alkamishetki

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

2. Tavaran toimittamista koskevan etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja allekirjoittaa tilauslomakkeen, tai jos 
tilauslomake ei ole paperimuodossa, siitä päivästä, jona kuluttaja vastaanottaa 
tilauslomakkeen muulla pysyvällä välineellä.
Tavaroiden myyntiä koskevan etäsopimuksen osalta peruuttamisen määräaika alkaa 
siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, on saanut kaikki tilatut tavarat hallintaansa. Jos tavarat 
toimitetaan useassa osassa tai useana kappaleena, peruuttamisen määräaika alkaa 
siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole 
tavaran kuljettaja, on saanut viimeisen osan tai viimeisen kappaleen hallintaansa.

2 a. Palvelujen toimittamista koskevan etäsopimuksen osalta peruuttamisen määräaika 
alkaa sopimuksen tekopäivästä.

2 b. Palvelujen suorittamista koskevan muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen peruuttamisen määräaika alkaa siitä päivästä, 
jona kuluttaja vastaanottaa allekirjoitetun sopimusasiakirjan kopion pysyvällä 
välineellä.

2 c. Etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn 
sekasopimuksen osalta peruuttamisen määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja on saanut tavaran hallintaansa ja jona sekasopimukseen sisältyvä 
palvelu on suoritettu, tai jos palvelu on pitkäkestoinen, siitä päivästä, jona 
palvelun suorittaminen on alkanut.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa katsotaan noudatetun, jos kuluttaja 
lähettää oikeuden käyttämistä koskevan ilmoituksen ennen kyseisen määräajan 
päättymistä.

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

13 artikla
Peruuttamisoikeudesta tiedottamisen laiminlyönti

1. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 5 artiklan 1 kohdan e alakohdan 9 artiklan b 
alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti antanut kuluttajalle 
tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen määräaika päättyy yhden vuoden kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun elinkeinonharjoittaja on kokonaan suorittanut 
sopimukseen perustuvat velvoitteensa.

1 a. Määräämättömäksi ajaksi tehtyjen palvelusopimusten osalta 1 kohdassa tarkoitettu 
peruuttamisen määräaika alkaa sopimuksen tekopäivästä.
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14 artikla
Peruuttamisoikeuden käyttäminen

1. Kuluttajan on ennen peruuttamisen määräajan umpeutumista ilmoitettava
elinkeinonharjoittajalle pysyvällä välineellä päätöksestään peruuttaa sopimus
pysyvällä välineellä. Kuluttaja voi tehdä kyseisen ilmoituksen
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla vapaamuotoisella ilmoituksella tai käyttämällä 
liitteessä I olevassa B osassa vahvistettua malliperuuttamislomaketta
vakiomuotoista peruuttamislomaketta ilmoittaa asiasta muulla yksiselitteisellä 
tavalla.
Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle malliperuuttamislomakkeelle
vakiomuotoisella peruuttamislomakkeelle mitään muita muotovaatimuksia.

2. Internetin kautta tehtyjen Etäsopimusten osalta elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa 
tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi tarjota kuluttajalle mahdollisuuden lähettää
liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu malliperuuttamislomake vakiomuotoinen 
peruuttamislomake tai muu peruuttamisilmoitus sähköpostitse tai täyttää sellainen
sähköisesti ja toimittaa se elinkeinonharjoittajan verkkosivuston kautta. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa Tällöin elinkeinonharjoittajan on lähetettävä kuluttajalle 
vahvistus peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta viipymättä sähköpostitse.

15 artikla
Peruuttamisen vaikutukset

Peruuttamisoikeuden käyttäminen lakkauttaa osapuolten velvoitteet
a) suorittaa kyseinen etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan 

toimitiloissa tehty sopimus tai 
b) tehdä etäsopimus tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävä 

sopimus tapauksissa, joissa asiakas on tehnyt tarjouksen.

16 artikla
Peruuttamiseen liittyvät elinkeinonharjoittajan takaisinmaksuvelvoitteet velvoitteet

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

1 a. Jos kuluttaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin 
vakiotoimituksen, elinkeinonharjoittajan ei tarvitse maksaa takaisin siitä 
koituneita lisäkustannuksia.

2. Myyntisopimusten Tavaran toimittamista koskevien etäsopimusten tai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 
elinkeinonharjoittaja voi lykätä takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai noutanut 
tavarat takaisin tai kunnes kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt tavarat takaisin, 
sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi, ellei elinkeinonharjoittaja ole 
tarjoutunut noutamaan tavaroita itse.
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17 artikla
Peruuttamiseen liittyvät kuluttajan palautusvelvoitteet velvoitteet

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

Kuluttajalta voidaan laskuttaa vain tavaroiden palauttamisesta johtuvat välittömät 
kulut. Kuluttajan ei tarvitse maksaa kyseisiä kuluja, jos ellei elinkeinonharjoittaja
on ilmoittanut olevansa valmis ole suostunut maksamaan kyseiset kulut tai jos 
palautettavien tavaroiden arvo on suurempi kuin 50 euroa.

2. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu 
muusta kuin tavaroiden luonteen, laadun ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta 
käsittelystä. Kuluttaja ei ole vastuussa arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja 
ei ole antanut tietoja peruuttamisoikeudesta 9 artiklan b alakohdan 5 artiklan 1 
kohdan e alakohdan mukaisesti. Peruttamisoikeuden piiriin kuuluvien 
palvelusopimusten osalta kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan peruuttamista 
palveluista, jotka on suoritettu kokonaan tai osittain peruuttamista koskevan 
määräajan aikana.

18 artikla
Peruuttamisoikeuden käytön vaikutukset liitännäissopimuksiin

1. Jos kuluttaja käyttää 12–17 artiklan mukaisesti oikeuttaan peruuttaa etäsopimus tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus, kaikki 
liitännäissopimukset raukeavat automaattisesti ilman, että kuluttajalle koituu mitään 
kustannuksia, joista ei ole säädetty tässä direktiivissä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2008/48/EY 15 artiklan soveltamista.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä tällaisten sopimusten raukeamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä.

19 artikla
Peruuttamisoikeutta koskevat poikkeukset

1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta etäsopimuksiin etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin, jos
a) palvelun suorittaminen on kuluttajan pysyvällä välineellä antamalla

nimenomaisella suostumuksella alkanut ennen 12 artiklassa tarkoitetun 
neljäntoista päivän määräajan päättymistä;
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b) kyse on sellaisia tavaroita tai palveluja koskevasta sopimuksesta, joiden hinta 
on riippuvainen rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin 
elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa;

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

c a) kyse on sellaisten elintarvikkeiden, juomien tai muiden hygieenisessä
mielessä arkojen tavaroiden toimittamisesta, joiden pakkauksen tai sinetin
kuluttaja on jo avannut;

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

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

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

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

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

g) sopimus koskee vedonlyönti- ja arvontapalveluita;
h) kyse on julkisessa huutokaupassa tehdyistä sopimuksista.

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

a) sopimus, joka koskee kotitalouden päivittäiseen kulutukseen tarkoitettuja 
elintarvikkeita, juomia tai muita tavaroita, jotka kuluttaja on valinnut etukäteen 
etäviestimen kautta ja jotka elinkeinonharjoittaja, joka tavanomaisesti myy 
kyseisiä tuotteita omissa toimitiloissaan, toimittaa fyysisesti kuluttajalle tämän 
kotiin, asuinpaikkaan tai työpaikalle;

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

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

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

20 artikla
Soveltamisalaan kuulumattomat etäsopimukset ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan 

toimitiloissa tehdyt sopimukset

1. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei sovelleta etäsopimuksiin tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka
a) koskevat kiinteän omaisuuden myyntiä tai muita kiinteää omaisuutta koskevia 

oikeuksia, vuokrausta ja kiinteään omaisuuteen liittyviä urakoita lukuun 
ottamatta;

b) tehdään jakeluautomaatin avulla tai automatisoidussa liiketilassa;
c) tehdään teletoiminnan harjoittajien kanssa maksullisten yleisöpuhelimien 

kautta ja niiden käyttöä varten;
d) koskevat elinkeinonharjoittajan suorittamaa elintarvikkeiden tai juomien 

toimittamista säännöllisillä ja toistuvilla jakelukierroksilla toimipaikkansa 
lähialueella.

2. Tämän direktiivin 8–19 artiklaa ei sovelleta muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat

a) vakuutuksia; 
b) direktiivin 2002/65/EY1 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja 

rahoituspalveluja, joiden hinta on riippuvainen peruuttamisen määräaikana 
rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, joihin palvelujen 
tarjoaja ei voi vaikuttaa, ja 

c) direktiivin 2008/48/EY soveltamisalaan kuuluvia luottoja.

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

(…)

                                               
1 EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16.
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LIITE I
PERUUTTAMISOIKEUDEN KÄYTTÖ

A. Peruuttamisohjeen malli

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

Peruuttamisen seuraukset
Peruuttamisen tultua voimaan kuluttajan on palautettava vastaanottamansa tavarat 
neljäntoista kalenteripäivän kuluessa [elinkeinonharjoittajan kustannuksella] 5.
Kuluttajan määräaika alkaa peruuttamisilmoituksen lähettämispäivänä. Määräaikaan ei 
lueta peruuttamisilmoituksen lähettämispäivää. Jos määräajan viimeinen päivä on yleinen 
vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavana työpäivänä.
Jos kuluttaja palauttaa vastaanottamansa tavarat elinkeinonharjoittajalle 
vahingoittuneina, kuluttaja on vastuussa tavaroiden arvon alenemisesta. Kuluttaja on 
kuitenkin vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu muusta 
kuin tavaroiden luonteen ja laadun toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Kuluttaja voi
estää tavaroiden vahingoittumisen käsittelemällä niitä kuin toisen omaisuutta ja varoen 
alentamasta tavaroiden arvoa.
Peruuttamisen tultua voimaan elinkeinonharjoittajan on maksettava takaisin kaikki 
kuluttajalta saadut maksut neljäntoista kalenteripäivän kuluessa. Elinkeinonharjoittajan 
määräaika alkaa peruuttamisilmoituksen vastaanottopäivänä. Määräaikaan ei lueta 
peruuttamisilmoituksen vastaanottopäivää. Jos määräajan viimeinen päivä on yleinen 
vapaapäivä, lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavana työpäivänä.
Elinkeinonharjoittaja voi lykätä takaisinmaksua kunnes [hän on saanut tavarat takaisin tai 
kunnes kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 
ajankohta on aikaisempi] 6.

Laadintaohjeita:
1 Kun on kyse seuraavista erityistapauksista, sulkeissa esitetään:

a) palvelujen tarjoamista koskevat etäsopimukset: "sopimuksen tekemispäivä";
b) palvelujen tarjoamista koskevat muualla kuin elinkeinonharjoittajan

toimitiloissa tehtävät sopimukset: "päivä, jona kuluttaja on vastaanottanut
kopion allekirjoitetusta sopimusasiakirjasta pysyvällä välineellä (esim. 
paperimuodossa)".

2 Kun on kyse seuraavista erityistapauksista, sulkeissa esitetään:
a) palvelujen tarjoamista koskevat etäsopimukset: "sopimuksen tekemispäivä";
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b) palvelujen tarjoamista koskevat muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävät sopimukset: "päivä, jona kuluttaja on vastaanottanut 
kopion sopimusasiakirjasta".

3 Etäsopimusten osalta lisätään seuraava:
a) jos kuluttaja voi ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle peruuttamisesta

sähköpostitse: "tai sähköpostitse";
b) jos kuluttaja voi täyttää malliperuuttamislomakkeen sähköisesti

elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla: "tai elinkeinonharjoittajan 
verkkosivustolla".

4 Lisätään: Elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys ja toimipaikan maantieteellinen osite. 
Etäsopimusten osalta on ilmoitettava lisäksi: elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite 
ja/tai internet-osoite, joita kuluttaja voi käyttää peruuttaakseen sopimuksen.

5 Jos palautettavan tavaran hinta on enintään 50 euroa, suluissa esitetään: "kuluttajan 
kustannuksella".

6 Jos elinkeinonharjoittaja tarjoutuu noutamaan tavarat kuluttajalta itse, suluissa 
esitetään: "elinkeinonharjoittaja on noutanut tavarat kuluttajalta".

A. Peruuttamislomakkeen yhteydessä toimitettavat tiedot

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

2. Ilmoitus siitä, että kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ja että tätä oikeutta 
voidaan käyttää lähettämällä jäljempänä oleva peruuttamislomake pysyvällä 
välineellä 1 kohdassa tarkoitetulle elinkeinonharjoittajalle seuraavasti:

a) muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on allekirjoittanut 
tilauslomakkeen

b) etäsopimuksena tehdyn myyntisopimuksen osalta neljäntoista päivän kuluessa 
siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran 
kuljettaja, on saanut tavarat hallintaansa

c) etäsopimuksena tehdyn palvelusopimuksen osalta
– neljäntoista päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, ellei kuluttaja ole 

antanut nimenomaista ennakkosuostumustaan sille, että sopimuksen 
täyttäminen voidaan aloittaa ennen kyseisen neljäntoista päivän jakson 
päättymistä

– sopimuksen täyttämisen alkamiseen päättyvän jakson aikana, jos 
kuluttaja on antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksensa sille, että 
sopimuksen täyttäminen voidaan aloittaa ennen kyseisen neljäntoista 
päivän jakson päättymistä.

3. Kaikkien myyntisopimusten osalta ilmoitus, jossa kerrotaan kuluttajalle määräajoista 
ja ehdoista, jotka koskevat tavaroiden palauttamista elinkeinonharjoittajalle, sekä 
esitetään takaisinmaksua koskevat ehdot 16 artiklan ja 17 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.
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4. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten osalta ilmoitus siitä, että kuluttaja voi täyttää 
ja jättää vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen sähköisesti elinkeinonharjoittajan 
verkkosivulla ja että hän saa elinkeinonharjoittajalta kuittauksen 
peruuttamislomakkeen vastaanottamisesta viipymättä sähköpostitse.

5. Ilmoitus siitä, että kuluttaja voi käyttää B osassa vahvistettua peruuttamislomaketta.

B. Peruuttamislomakkeen malli

(Lomake täytetään ja palautetaan vain silloin, kun halutaan peruuttaa tehty sopimus.)
– Vastaanottaja: (elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys, toimipaikan maantieteellinen 

osoite ja mahdollisesti sähköpostiosoite)(*)
– Ilmoitan/Ilmoitamme (**) haluavani/haluavamme (**) peruuttaa sopimuksen.

Ilmoitan/Ilmoitamme*, että haluan/haluamme* peruuttaa tekemäni/tekemämme* 
sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista* / seuraavan palvelun 
suorittamista*:

– Tilauspäivä* / Vastaanottopäivä* (***)
– Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet (***)
– Kuluttajan osoite / Kuluttajien osoitteet (***)
– Kuluttajan allekirjoitus / Kuluttajien allekirjoitukset (vain jos lomake toimitetaan

täytetään paperimuodossa) (***)
– Päiväys (***)
(*) Elinkeinonharjoittaja täyttää ennen lomakkeen luovuttamista kuluttajalle.

(**) Tarpeeton yliviivataan.

(***) Kuluttaja/kuluttajat täyttää/täyttävät käyttäessään tätä lomaketta sopimuksen 
peruuttamiseen.


