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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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SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista 
(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 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. joulukuuta 2009 antaman 
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.

Tarkistus 1

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Etäsopimuksen uuden määritelmän 
olisi katettava kaikki tapaukset, joissa
myynti- tai palvelusopimus tehdään 
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.

(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.

Or. de

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 
pelkästään etäviestintää, kuten internetiä tai 
puhelinta. Yksinkertaisempi etäsopimuksen 
määritelmä parantaisi myös 
elinkeinonharjoittajien oikeusvarmuutta ja 
suojaisi heitä epäterveeltä kilpailulta.

(13) Olosuhteilla, joissa tarjous tehtiin tai 
sopimus neuvoteltiin, ei pitäisi olla 
merkitystä etäsopimuksen määritelmän 
kannalta. Kuluttajan ei pitäisi menettää 
suojaa siksi, että elinkeinonharjoittaja 
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 
pelkästään etäviestintää, kuten internetiä tai 
puhelinta. Yksinkertaisempi etäsopimuksen 
määritelmä parantaisi myös 
elinkeinonharjoittajien oikeusvarmuutta ja 
suojaisi heitä epäterveeltä kilpailulta.
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Or. de

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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
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.

(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
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.

Or. de

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Pysyvän välineen määritelmän tulisi 
sisältää erityisesti paperille tulostetut 
asiakirjat, muistitikut, CD-ROM-levyt, 

(16) Pysyviin välineisiin sisältyisivät
erityisesti paperille tulostetut asiakirjat, 
muistitikut, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, 
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DVD-levyt, muistikortit ja tietokoneen 
kovalevyt, joille sähköpostiviestit tai PDF-
tiedostot on tallennettu.

muistikortit ja tietokoneen kovalevyt, joille 
sähköpostiviestit tai muuttamattomassa 
muodossa olevat tiedostot on tallennettu.
Itse sähköpostiviestit ja verkkosivustot 
eivät olisi pysyviä välineitä. 

Or. de

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada 
tietoja ennen 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.

(17) Kuluttajilla pitäisi olla oikeus saada 
tietoja ennen etäsopimuksen tai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa
tehtävän sopimuksen tekemistä.

Or. de

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kuluttajan olisi tiedettävä, tekeekö 
hän sopimuksen elinkeinonharjoittajan 

Poistetaan.
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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.

Or. de

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Etämyynnissä kuluttaja ei voi nähdä 
tuotetta ennen sopimuksen tekemistä, ja 
siksi hänellä olisi oltava peruuttamisoikeus, 
jotta hän voi varmistaa tuotteiden luonteen 
ja toimivuuden.

(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.

Or. de

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

Poistetaan.
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1182/71. Siksi kaikki tähän direktiiviin 
sisältyvät määräajat olisi katsottava 
ilmaistuiksi kalenteripäivinä.

EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.

Or. de

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 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.

(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
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.

Or. de

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on 
aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää 
myyntiä harjoittaville yrityksille.
Kuluttajan käyttöön tarkoitetun 
yhdenmukaistetun
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.

Or. de

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(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.

Or. de

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotkut kuluttajat käyttävät 
peruuttamisoikeuttaan käytettyään 
tavaroita enemmän kuin olisi tarpeen 

(31) Jotkut kuluttajat käyttävät 
peruuttamisoikeuttaan käytettyään 
tavaroita enemmän kuin olisi tarpeen 
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niiden luonteen ja toimivuuden 
toteamiseksi. Tällöin kuluttajan olisi 
vastattava tavaroiden arvon alenemisesta.
Tavaran luonteen 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.

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.

Or. de

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava 
joitakin poikkeuksia esimerkiksi 
tapauksissa, joissa peruuttaminen ei olisi 
asianmukaista tuotteen luonteen takia.
Tämä koskisi esimerkiksi viiniä, joka 
toimitetaan pitkän ajan kuluttua 
spekulatiivisen sopimuksen tekemisestä ja 
jonka arvo on riippuvainen markkinoilla 
tapahtuvista muutoksista (vielä 
pullottamaton viini, vin en primeur)..

(33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava 
joitakin poikkeuksia esimerkiksi 
tapauksissa, joissa peruuttaminen ei olisi 
asianmukaista tuotteen luonteen takia ja 
joissa peruuttamisoikeuden käytöstä 
koituisi kohtuutonta haittaa 
elinkeinonharjoittajalle. 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).

Or. de
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Myös sellaisia palveluita koskevien 
etäsopimusten 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.

(34) Myös sellaisia 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.

Or. de

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi 
ja oikeusvarmuuden takaamiseksi 
peruuttamisoikeutta olisi sovellettava 
kaikenlaisiin 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 

(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.
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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.

(Johdanto-osan 37 kappaleen 4 lauseen kohdalla katso johdanto-osan 37 a kappaleeseen 
esitetty tarkistus.)

Or. de

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(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.

(Katso 37 artiklan 4 lauseeseen esitetty tarkistus; tekstiä on muuten muutettu hiukan.)

Or. de

Tarkistus 17
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 b) Jos elinkeinonharjoittaja ei täytä 
luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 
kuluttajan olisi pysyvällä välineellä 
kehotettava elinkeinonharjoittajaa 
hoitamaan luovutus vähintään seitsemän 
päivän kuluessa ja ilmoitettava 
elinkeinonharjoittajalle aikomuksestaan 
purkaa sopimus, ellei luovutus toteudu. 
Sopimus olisi katsottava puretuksi, jos 
luovutus ei ole toteutunut mainitun 
määräajan päätyttyä. Rajoittamatta 
kuluttajan oikeuksia 
vahingonkorvaukseen kuluttajalla olisi 
oltava oikeus saada takaisin jo 
maksamansa summat seitsemän päivän 
kuluessa sopimuksen purkautumisesta. 
Jäsenvaltioiden olisi kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi 
voitava antaa tai pitää voimassa 
kansallisia säännöksiä muista 
oikaisukeinoista sellaisten tapausten 
varalta, että luovutus ei toteudu 
kuluttajan asettamassa määräajassa.

Or. de

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Elinkeinonharjoittajan olisi vastattava 
kuluttajalle tavaroissa olevista virheistä.
Tavaroiden olisi katsottava olevan 
virheettömiä, jos ne ovat tiettyjen, lähinnä 
tavaroiden ominaisuuksia koskevien 
ehtojen mukaisia. Tavaran laatu ja 
ominaisuudet, joita kuluttajat voivat 
kohtuudella odottaa, ovat riippuvaisia 

(39) Elinkeinonharjoittajan olisi vastattava 
kuluttajalle tavaroissa olevista virheistä.
Tavaroiden olisi katsottava olevan 
virheettömiä, jos ne ovat tiettyjen, lähinnä 
tavaroiden ominaisuuksia koskevien 
ehtojen mukaisia. Tavaran laatu ja 
ominaisuudet, joita kuluttajat voivat 
kohtuudella odottaa, ovat riippuvaisia 
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muiden muassa siitä, ovatko tavarat uusia 
vai käytettyjä sekä siitä, mikä on 
tavaroiden odotettavissa oleva käyttöikä.

muiden muassa siitä, ovatko tavarat uusia 
vai käytettyjä sekä siitä, mikä on 
tavaroiden odotettavissa oleva käyttöikä.
Tavara olisi katsottava virheelliseksi 
silloin, kun toimitetaan väärä tavara tai 
vain osa tilatuista tavaroista. 

Or. de

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Jos tavara on virheellinen, 
kuluttajalla olisi oltava oikeus saada 
tavara saatetuksi sopimuksen mukaiseksi 
vastikkeetta joko valintansa mukaan 
korjaamalla tai vaihtamalla tai, jos 
tällaista oikaisua ei suoriteta, saada 
hinnanalennusta tai purkaa kauppa.

Or. de

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jos tavara on virheellinen, 
kuluttajalla olisi ensin oltava 
mahdollisuus vaatia
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tavara
tai vaihtamaan se elinkeinonharjoittajan 
valinnan mukaan, paitsi jos
elinkeinonharjoittaja näyttää toteen, että 
mainitut korvaustavat olisivat 
lainvastaisia tai mahdottomia tai 
edellyttäisivät elinkeinonharjoittajalta 
suhteetonta panostusta.
Elinkeinonharjoittajan panostuksen 

(40) Kuluttajan olisi voitava ensi sijassa
vaatia myyjää korjaamaan tai vaihtamaan
tavara, paitsi jos tällainen oikaisu olisi 
mahdoton tai epäsuhtainen. Olisi 
määritettävä objektiivisesti, milloin 
oikaisua on pidettävä epäsuhtaisena. 
Oikaisu voi olla epäsuhtainen, jos siitä 
muuhun oikaisutapaan verrattuna 
aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. 
Jotta kustannuksia olisi pidettävä 
kohtuuttomina, oikaisun kustannusten 
olisi oltava huomattavasti korkeammat 
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määrä olisi määritettävä objektiivisesti
niin, että otetaan huomioon virheen 
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, 
tavaroiden arvo sekä virheen 
merkittävyys. Varaosien puutetta ei pitäisi 
pitää perusteena sille, että 
elinkeinonharjoittaja ei voi oikaista 
virhettä kohtuullisen ajan kuluessa tai 
ilman suhteetonta panostusta.

kuin muun oikaisutavan kustannukset.

Or. de

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Kuluttajalle ei pitäisi koitua virheen 
oikaisemisesta mitään kuluja, kuten 
postitus-, työ- tai materiaalikustannuksia.
Kuluttajalla ei myöskään pitäisi olla 
velvollisuutta suorittaa 
elinkeinonharjoittajalle korvausta viallisten 
tavaroiden käytöstä.

(41) Kuluttajalle ei pitäisi koitua virheen 
oikaisemisesta mitään kuluja, kuten 
postitus-, työ- tai materiaalikustannuksia
taikka kuluja siitä, että kuluttaja oikaisee 
virheen itse siinä määrin kuin se on 
perusteltua. Kuluttajalla ei myöskään 
pitäisi olla velvollisuutta suorittaa 
elinkeinonharjoittajalle korvausta viallisten 
tavaroiden käytöstä.

Or. de

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jos elinkeinonharjoittaja on 
kieltäytynyt oikaisemasta virhettä tai 
jättänyt virheen oikaisematta useammin 
kuin kerran, kuluttajalla pitäisi olla oikeus 
vapaasti valita jokin käytettävissä olevista 
oikaisukeinoista. Elinkeinonharjoittaja voi 

(42) Kuluttajalla pitäisi olla oikeus vapaasti 
valita jokin käytettävissä olevista 
oikaisukeinoista, ellei hänellä ole oikeutta 
vaatia korjaamista tai vaihtamista.
Jäsenvaltioiden olisi voitava 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
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nimenomaisen kieltäytymisen lisäksi 
kieltäytyä myös epäsuorasti eli olla 
ottamatta kuluttajan oikaisuvaatimusta 
lainkaan huomioon.

varmistamiseksi antaa tai pitää voimassa 
kansallisia säännöksiä virheiden 
oikaisukeinojen valinnanvapaudesta. 
Säännösten on kuitenkin oltava 
kuluttajansuojan varmistamiseksi 
välttämättömiä sekä oikeasuhteisia ja 
tehokkaita.

Or. de

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Jos elinkeinonharjoittaja tavaran 
lopullisena myyjänä on vastuussa 
kuluttajalle tavaran valmistajan 
toiminnasta tai laiminlyönnistä, olisi 
varmistettava, että 
elinkeinonharjoittajalla tavaran 
lopullisena myyjänä on oikeus vaatia 
oikaisua vastuussa olevalta sopimusketjun 
osapuolelta. Kansallisessa 
lainsäädännössä olisi säädettävä 
vastuussa olevasta henkilöstä sekä 
oikaisuun tarvittavista toimista ja siihen 
liittyvistä ehdoista.

Or. de

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 b) Kuluttajalla olisi virheiden suhteen 
oltava oikeus kahden vuoden 
vastuuaikaan. Olisi oletettava kuluttajan 
hyväksi, että virheet, jotka ilmenevät 
kuuden kuukauden kuluessa 
vaaranvastuun siirtymisestä, ovat olleet 
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olemassa jo vaaranvastuun 
siirtymisajankohtana. Jäsenvaltioiden 
olisi kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi voitava antaa tai pitää 
voimassa kansallisia säännöksiä 
vastuuajoista ja käänteisen todistustaakan 
soveltamisen kestosta tai erityisiä 
säännöksiä huomattavista virheistä, jotka 
ilmenevät vastuuajan umpeutumisen 
jälkeen. Säännösten olisi kuitenkin oltava 
kuluttajansuojan varmistamiseksi 
välttämättömiä sekä oikeasuhteisia ja 
tehokkaita. 

Or. de

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Direktiivin 1999/44/EY mukaisesti 
jäsenvaltioilla oli mahdollisuus säätää 
vähintään kahden kuukauden pituisesta 
ajasta, jonka kuluessa kuluttajan oli 
ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle 
kaikista virheistä. 
Täytäntöönpanosäännösten erilaisuus on 
aiheuttanut kaupan esteitä. Siksi on 
tarpeen poistaa tämä sääntelyä koskeva 
valinnaisuus ja parantaa oikeusvarmuutta 
velvoittamalla kuluttajat ilmoittamaan 
elinkeinonharjoittajalle virheestä kahden 
kuukauden kuluessa sen 
havaitsemispäivästä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 26
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Osa elinkeinonharjoittajista tai 
tuottajista myöntää kuluttajille kaupallisia 
takuita. Sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajaa harhauteta, kaupallisissa takuissa 
olisi oltava tietyt tiedot, kuten takuun 
voimassaoloaika ja maantieteellinen 
soveltamisalue sekä ilmoitus siitä, että 
kaupallisella takuulla ei ole vaikutusta lain 
mukaisiin kuluttajan oikeuksiin.

(44) Osa elinkeinonharjoittajista tai 
tuottajista myöntää kuluttajille kaupallisia 
takuita. Sen varmistamiseksi, ettei 
kuluttajaa harhauteta, kaupallisissa takuissa 
olisi oltava tietyt tiedot, kuten takuun 
voimassaoloaika ja maantieteellinen 
soveltamisalue sekä ilmoitus siitä, että 
kaupallisella takuulla ei ole vaikutusta
kansallisten säännösten puitteissa lain 
mukaisiin kuluttajan oikeuksiin.

Or. de

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden 
olisi oltava helposti luettavia.
Elinkeinonharjoittajien olisi voitava 
vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji 
ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen 
sopimuksen tekemistä. Tämä mahdollisuus 
voidaan antaa kuluttajalle toimittamalla 
ehdot hänelle pyynnöstä 
(elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset), asettamalla ehdot
saatavilla muulla tavoin (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä
vakioehdot tilauslomakkeeseen (muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehdyt sopimukset). Elinkeinonharjoittajan 
olisi saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 

(47) Kuluttajasopimusten kieliasun olisi 
oltava selkeä ja ymmärrettävä ja niiden 
olisi oltava helposti luettavia.
Elinkeinonharjoittajien olisi voitava 
vapaasti valita sopimusehtojen kirjasinlaji 
ja -koko. Kuluttajalla pitäisi olla 
mahdollisuus lukea ehdot ennen 
sopimuksen tekemistä. Tämä mahdollisuus 
voidaan antaa kuluttajalle asettamalla 
ehdot saataville (esimerkiksi 
elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta 
etäsopimusten osalta) tai liittämällä ne 
sopimusasiakirjaan (muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt 
sopimukset). Elinkeinonharjoittajan olisi 
saatava kuluttajan nimenomainen 
suostumus kaikkiin maksuihin, jotka eivät 
kuulu elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 
sopimusvelvoitteen täyttämisestä 
suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on 
erikseen kieltäydyttävä, kuten valmiiksi 
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suoritettavaan korvaukseen. Järjestelmät, 
joissa suostumuksen antamisesta on 
erikseen kieltäydyttävä, kuten valmiiksi 
täytetyt valintaruudut verkkosivuilla, olisi 
kiellettävä.

täytetyt valintaruudut verkkosivuilla, olisi 
kiellettävä.

Or. de

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja 
sisämarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi tähän direktiiviin olisi 
sisällytettävä kaksi luetteloa 
kohtuuttomista ehdoista. Liitteessä II 
luetellaan ehdot, joita olisi pidettävä 
kaikissa tilanteissa kohtuuttomina.
Liitteessä III esitetään luettelo ehdoista, 
joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei 
elinkeinonharjoittaja muuta osoita.
Kaikissa jäsenvaltioissa olisi sovellettava 
samoja luetteloita.

(50) Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja 
sisämarkkinoiden toimivuuden 
parantamiseksi tähän direktiiviin olisi 
sisällytettävä kaksi luetteloa 
kohtuuttomista ehdoista. Liitteessä II 
luetellaan ehdot, joita olisi pidettävä 
kaikissa tilanteissa kohtuuttomina.
Liitteessä III esitetään luettelo ehdoista, 
joita olisi pidettävä kohtuuttomina, ellei 
elinkeinonharjoittaja muuta osoita.
Kaikissa jäsenvaltioissa olisi sovellettava 
samoja luetteloita. Jäsenvaltiot voivat 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi antaa tai pitää voimassa 
säännöksiä muiden sopimusehtojen 
julistamiseksi kaikissa olosuhteissa 
kohtuuttomiksi tai ehdoiksi, joiden 
oletetaan olevan kohtuuttomia. 
Säännösten on kuitenkin oltava 
kuluttajansuojan varmistamiseksi 
välttämättömiä sekä oikeasuhteisia ja 
tehokkaita.

Or. de

Tarkistus 29
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 
päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Poistetaan.

1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or. de

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Komissio olisi erityisesti valtuutettava 
muuttamaan liitteitä II ja III, jotka 
koskevat sopimusehtoja, joiden katsotaan 
tai oletetaan olevan kohtuuttomia. Koska 
nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja 
niiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
niistä on päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 31



PR\819980FI.doc 23/107 PE442.789v04-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Liitteiden II ja III muuttamista 
koskevaa komission valtuutusta olisi 
käytettävä sen varmistamiseksi, että 
kohtuuttomia ehtoja koskevia sääntöjä 
sovelletaan yhdenmukaisesti, lisäämällä 
liitteisiin ehtoja, joiden olisi katsottava 
olevan kohtuuttomia kaikissa olosuhteissa 
tai joita olisi pidettävä kohtuuttomina, 
ellei elinkeinonharjoittaja ole muuta 
osoittanut.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 a) Olisi säädettävä keskinäisestä 
arviointiprosessista, jonka puitteissa 
jäsenvaltioiden on tämän direktiivin 
täytäntöönpanon määräajan kuluessa 
tarkistettava omat säädöksensä sen 
selvittämiseksi, mitkä niiden 
oikeusjärjestelmiin sisältyvät 
perussopimusten kanssa sopusoinnussa 
olevat tiukemmat säännökset pidetään 
voimassa tai annetaan kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi.
Jäsenvaltioiden olisi viimeistään tämän 
direktiivin täytäntöönpanon määräajan 
päätyttyä laadittava kertomus 
tarkistamisen tuloksista. Kertomukset olisi 
toimitettava kaikille muille jäsenvaltioille 
ja relevanteille sidosryhmille. 
Jäsenvaltioilla on kuusi kuukautta aikaa 
esittää huomautuksensa kertomuksista. 
Komission olisi viimeistään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
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täytäntöönpanon määräajan 
päättymisestä ja sen jälkeen kolmen 
vuoden välein esitettävä 
yhteenvetokertomus ja tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia. Komission olisi 
tarvittaessa autettava jäsenvaltioita 
soveltamaan yhteisiä menetelmiä.

Or. de

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 b) Jotta varmistetaan 
kuluttajansuojan korkea taso kaikissa 
jäsenvaltioissa, olisi kannustettava 
henkilöitä tai järjestöjä, joilla on 
perusteltu intressi suojella kuluttajia, 
esittämään jäsenvaltioille ja komissiolle 
näkemyksiään ja säädöksiin 
perustumattomia suosituksia, jotta ne 
voidaan ottaa huomioon tämän direktiivin 
tarkistamisessa.

Or. de

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Tätä direktiiviä on syytä tarkastella 
uudelleen, jos havaitaan sisämarkkinoita 
haittaavia esteitä. Uudelleentarkastelun 
seurauksena komissio voi antaa 
ehdotuksen tämän direktiivin 
muuttamisesta, esimerkiksi siten, että 
muuta kuluttajansuojalainsäädäntöä 
muutetaan ottaen huomioon komission 
kuluttajansuojastrategian mukainen 

Poistetaan.
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sitoumus tarkastella uudelleen yhteisön 
säännöstöä korkeatasoisen yhteisen 
kuluttajansuojan saavuttamiseksi.

Or. de

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(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) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tämän 
direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia 
tehdessään toimii tarkoituksessa, joka 
liittyy hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

Or. de

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(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;

(Katso 2 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus; tekstiä on muuten muutettu hiukan.)
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Or. de

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) 'myyntisopimuksella' sopimusta, jonka 
mukaisesti elinkeinonharjoittaja myy 
tavaroita kuluttajalle, mukaan luettuna 
sekasopimukset, jotka koskevat sekä 
tavaroita että palveluita;

(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. Tässä 
direktiivissä tarkoitettuina 
myyntisopimuksina pidetään myös 
sopimuksia, jotka koskevat valmistettavien 
tai tuotettavien tavaroiden toimittamista;

(2 artiklan 3 kohdan 2 lauseen kohdalla katso 21 artiklan 2 kohtaan esitetty tarkistus; tekstiä 
on muuten muutettu hiukan.)

Or. de

Tarkistus 39
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) tavaraa, joka myydään 
pakkohuutokaupalla tai muuten lain 
nojalla,

b) vettä ja kaasua, jos niitä ei pidetä 
kaupan tiettynä tilavuutena tai 
määrättynä määränä,

c) sähköä;
(Katso 2 artiklan 2 a kohtaan esitetty tarkistus.)

Or. de

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 'palvelusopimuksella' muuta sopimusta
kuin myyntisopimusta, jonka perusteella 
elinkeinonharjoittaja suorittaa palvelun 
kuluttajalle;

(5) 'palvelusopimuksella' sopimusta, jonka 
perusteella elinkeinonharjoittaja sitoutuu 
suorittamaan palvelun kuluttajalle;

Or. de

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'etäsopimuksella' myynti- tai 
palvelusopimusta, jonka tekemiseksi 
elinkeinonharjoittaja käyttää
yksinomaisesti yhtä tai useampaa
etäviestintä;

(6) 'etäsopimuksella' 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 yksinomaisesti yhtä tai 
useampaa etäviestintä;

Or. de

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 44
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyllä sopimuksella':

(8) 'muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyllä sopimuksella'
sellaista elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välistä sopimusta tavaran 
toimittamisesta tai palvelun tarjoamisesta,

a) muualla kuin toimitiloissa tehtyä 
myynti- tai palvelusopimusta, jota 
tehtäessä sekä elinkeinonharjoittaja että 
kuluttaja ovat samanaikaisesti läsnä, taikka 
myynti- tai palvelusopimusta, josta 
kuluttaja on tehnyt tarjouksen samoissa 
olosuhteissa, tai

a) joka on tehty muualla kuin toimitiloissa
ja jota tehtäessä sekä elinkeinonharjoittaja 
että kuluttaja ovat samanaikaisesti läsnä,

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 muualla kuin toimitiloissa niin, 
että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat 
olleet samanaikaisesti läsnä;

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

Or. de

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) 'tilauslomakkeella' välinettä, jossa 
esitetään sopimusehdot ja joka kuluttajan 
on allekirjoitettava muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtävän sopimuksen tekemiseksi;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(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;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) 'huutokaupalla' myyntimenetelmää, 
jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
tavaroita tai palveluja tarjouskilpailun 
kautta, johon voi liittyä etäviestimien 
käyttö ja jossa korkeimman tarjouksen 

Poistetaan.
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tekijän on ostettava tavara tai palvelu. 
Kauppa, joka tehdään kiinteän 
hintatarjouksen perusteella, vaikka 
kuluttajalle olisi annettu mahdollisuus 
tehdä kauppa tarjouskilpailun kautta, ei 
ole huutokauppa;

Or. de

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

(16) 'julkisella huutokaupalla' 
myyntimenetelmää, jossa 
elinkeinonharjoittaja tarjoaa 
huutokaupanpitäjän hoitaman 
tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita
kuluttajille, jotka osallistuvat tai joilla on 
mahdollisuus osallistua 
huutokauppatilaisuuteen 
henkilökohtaisesti, ja jossa korkeimman 
tarjouksen tehneen on ostettava tavara;

(16) 'julkisella huutokaupalla' 
myyntimenetelmää, jossa 
elinkeinonharjoittaja tarjoaa kolmannen 
osapuolen (huutokaupanpitäjän) korvausta 
vastaan hoitaman 
tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaraa 
tai palvelua kuluttajille yleisölle avoimessa 
tilaisuudessa; 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;

Or. de

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

(18) 'kaupallisella takuulla' myyjän tai 
tuottajan, jäljempänä 'takuun antaja', 
kuluttajalle ilman lisäkorvausta antamaa 
sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa 

(18) 'kaupallisella takuulla' myyjän tai 
tuottajan, jäljempänä 'takuun antaja', 
kuluttajalle ilman lisäkorvausta antamaa 
sitoumusta oikeudellisten velvoitteiden 
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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;

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;

Or. de

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

(20) 'liitännäissopimuksella' sopimusta, 
jonka mukaan kuluttaja hankkii 
etäsopimukseen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn 
sopimukseen liittyviä tavaroita tai 
palveluja, jotka elinkeinonharjoittaja tai 
kolmas osapuoli toimittaa kyseisen 
kolmannen osapuolen ja 
elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn 
perusteella.

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

Or. de

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)
Direktiivi 2002/65/EY
2 artikla – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla

Direktiivin 2002/65/EY muuttaminen

Muutetaan kuluttajille tarkoitettujen 
rahoituspalvelujen etämyynnistä 
23 päivänä syyskuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY1 2 artiklan a kohta 
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;" 

1 EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16.

Or. de

Tarkistus 54
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan siinä 
vahvistetuin edellytyksin ja esitetyssä 
laajuudessa elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välisiin myynti- ja 
palvelusopimuksiin.

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

Or. de

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/47/EY1 ja neuvoston 
direktiivin 90/314/ETY2 soveltamisalaan 

Poistetaan.
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kuuluviin sopimuksiin sovelletaan vain 
kohtuuttomiin sopimusehtoihin liittyviä 
kuluttajan oikeuksia koskevaa 30–39 
artiklaa luettuna yhdessä täyttä 
yhdenmukaistamista koskevan 4 artiklan 
kanssa.
1 EYVL L 280, 29.10.1994, s. 83. 

EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.

Or. de

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän direktiivin 5, 7, 9 ja 11 artiklalla 
ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2006/123/EY1 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2000/31/EY2 sisältyvien, 
tiedonantovaatimuksia koskevien 
säännösten soveltamista.

Poistetaan.

EYVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

Or. de

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Täysi yhdenmukaistaminen Kohdennettu täysi yhdenmukaistaminen

Or. de
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Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kansallisessa 
lainsäädännössään pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista 
poikkeavia säännöksiä, ei myöskään 
tiukempia tai sallivampia säännöksiä niin, 
että kuluttajan suojan taso on direktiivistä 
poikkeava.

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 
kansallisten säännösten sanamuoto.

Or. de

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. de

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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. 

Or. de

Tarkistus 64
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Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajille annettavat tiedot Kuluttajille annettavat tiedot ja 
peruuttamisoikeus etäsopimusten ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 

toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
yhteydessä

Or. de

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – otsikko ja 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla

Soveltamisala

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

Or. de

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

a) koskevat kiinteää omaisuutta koskevia 
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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.

Or. de

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. de

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
4 b artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän direktiivin 12–19 artiklaa ei 
sovelleta majoitus-, kuljetus-, 
autonvuokraus-, ravintola- tai vapaa-
ajanpalvelujen tarjoamista koskeviin 
etäsopimuksiin, joissa on määritelty, että 
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palvelut suoritetaan määrättynä 
ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

Or. de

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietojen antamista koskevat yleiset
vaatimukset

Tietojen antamista koskevat vaatimukset
etäsopimusten ja muualla kuin 

elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten yhteydessä

Or. de

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 
sopimuksen tekemistä annettava 
kuluttajalle seuraavia seikkoja koskevat 
tiedot, elleivät ne ilmene muutoin 
asiayhteydestä:

1. Elinkeinonharjoittajan tai 
elinkeinonharjoittajan nimissä tai 
puolesta toimivan henkilön on hyvissä 
ajoin ennen 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:

Or. de

Tarkistus 71
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys, 
esimerkiksi hänen toiminimensä;

Or. de

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

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;

Or. de
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Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 
täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
valitusten käsittelyihin sovellettava 
käytäntö;

Or. de

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) maininta peruuttamisoikeudesta 
tapauksen mukaan;

e) 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; 

Or. de

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) tarvittaessa tieto mahdollisuudesta 
turvautua sovintoratkaisuun.

Or. de

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Julkisen huutokaupan osalta 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan 
korvata tiedolla huutokaupanpitäjän 
maantieteellisestä osoitteesta ja 
henkilöllisyydestä.

2. Julkisen huutokaupan osalta 1 kohdan 
b ja b a alakohdassa tarkoitetut tiedot 
voidaan korvata vastaavilla tiedoilla 
huutokaupanpitäjästä.

Or. de

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de
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Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat 
erottamaton osa myynti- tai 
palvelusopimusta.

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

Or. de

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. de

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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.

1 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. de

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de
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Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Or. de

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla
Välittäjiä koskevat erityiset 

tiedonantovaatimukset

Poistetaan.

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, 
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katsotaan tehneen sopimuksen omissa 
nimissään.

3. Tätä artiklaa ei sovelleta julkiseen 
huutokauppaan.

Or. de

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajalle annettavat tiedot ja 
peruuttamisoikeus etäsopimusten ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 

toimitiloissa tehtyjen sopimusten 
yhteydessä

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.

Soveltamisala

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

Or. de

Tarkistus 89
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.

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.

Or. de
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Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevat 
muotovaatimukset

Muotovaatimukset muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa
tehtyihin sopimuksiin liittyvien 
tiedonantovaatimusten täyttämisestä 

Or. de

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 9 
artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava
tilauslomakkeella selkeästi ja 
ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 
muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 
mukana liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettu vakiomuotoinen 
peruuttamislomake.

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta
5 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava
sopimusasiakirjassa tai muulla pysyvällä 
välineellä selkeästi ja ymmärrettävästi ja 
helposti luettavassa muodossa hyvissä 
ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Or. de

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tulee voimaan 
vasta sitten, kun kuluttaja allekirjoittaa 

Poistetaan.
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tilauslomakkeen tai, jos tilauslomake ei 
ole paperimuodossa, vastaanottaa muulla 
pysyvällä välineellä olevan kappaleen 
tilauslomakkeesta.

Or. de

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Etäsopimuksia koskevat
muotovaatimukset

Muotovaatimukset etäsopimuksiin 
liittyvien tiedonantovaatimusten 
täyttämisestä

Or. de

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Etäsopimusten osalta 9 artiklan a 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on ennen 

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

sopimuksen tekemistä asetettava kuluttajan 
saataville esitettyinä selkeällä ja 
ymmärrettävällä kielellä ja helposti 
luettavassa muodossa ja käytettävälle 
etäviestimelle soveltuvalla tavalla.

Or. de

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 ja c alakohdassa tarkoitetut 
tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 ja 7 
artiklassa tarkoitetut tiedot soveltuvalla 
tavalla 1 kohdan säännösten mukaisesti.

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 tarkoitetut tiedot 
tuotteen pääominaisuuksista ja 
kokonaishinnasta. Elinkeinonharjoittajan 
on annettava kuluttajalle muut 5 artiklassa
tarkoitetut tiedot soveltuvalla tavalla 1 
kohdan säännösten mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuluttajan on saatava vahvistus kaikista
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 

4. Kuluttajan on saatava vahvistus kaikista
5 artiklassa 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 
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etäsopimuksen tekemistä. etäsopimuksen tekemistä.

Or. de

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 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.

2. Tavaran toimittamista koskevan 
etäsopimuksen tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn 
sopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa siitä päivästä, jona 
kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas 
osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on 
saanut tilatut tavarat hallintaansa.

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.

Palvelujen toimittamista koskevan 
etäsopimuksen osalta peruuttamisen 
määräaika alkaa sopimuksen tekopäivästä.

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.

(12 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan kohdalla katso 12 artiklan 2 a kohtaan esitetty tarkistus.)

Or. de

Tarkistus 99
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

(Katso 12 artiklan 2 kohdan 3 alakohtaan esitetty tarkistus; tekstiä on muuten muutettu 
hiukan.)

Or. de

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Määräämättömäksi ajaksi tehtyjen 
palvelusopimusten osalta 1 kohdassa 
tarkoitettu peruuttamisen määräaika 
alkaa sopimuksen tekopäivästä.

Or. de

Tarkistus 104
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 
peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä 
elinkeinonharjoittajalle osoitetulla 
vapaamuotoisella ilmoituksella tai
käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa 
vahvistettua vakiomuotoista 
peruuttamislomaketta.

1. Kuluttajan on ennen peruuttamisen 
määräajan umpeutumista ilmoitettava
elinkeinonharjoittajalle pysyvällä 
välineellä päätöksestään peruuttaa 
sopimus. Kuluttaja voi tehdä kyseisen 
ilmoituksen käyttämällä liitteessä I 
olevassa B osassa vahvistettua
malliperuuttamislomaketta ilmoittaa 
asiasta muulla yksiselitteisellä tavalla.

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle
vakiomuotoisella peruuttamislomakkeelle
mitään muita muotovaatimuksia.

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle
malliperuuttamislomakkeelle mitään 
muita muotovaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Internetin kautta tehtyjen
etäsopimusten osalta elinkeinonharjoittaja 
voi 1 kohdassa tarkoitettujen 
mahdollisuuksien lisäksi tarjota kuluttajalle 
mahdollisuuden täyttää vakiomuotoinen 
peruuttamislomake sähköisesti ja toimittaa 
se elinkeinonharjoittajan verkkosivuston 
kautta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on 
lähetettävä kuluttajalle vahvistus 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta 
viipymättä sähköpostitse.

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

Or. de
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Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – a ja b alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorittaa kyseinen etäsopimus tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tai

a) suorittaa kyseinen etäsopimus tai 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehty sopimus tai

b) tehdä muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävä 
sopimus tapauksissa, joissa asiakas on 
tehnyt tarjouksen.

b) tehdä etäsopimus tai muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävä 
sopimus tapauksissa, joissa asiakas on 
tehnyt tarjouksen.

Or. de

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Peruuttamiseen liittyvät
elinkeinonharjoittajan velvoitteet

Peruuttamiseen liittyvä
elinkeinonharjoittajan
takaisinmaksuvelvoite

Or. de

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntisopimusten 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.

2. 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.

Or. de

Tarkistus 111
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Peruuttamiseen liittyvät kuluttajan
velvoitteet

Peruuttamiseen liittyvät kuluttajan
palautusvelvoitteet

Or. de

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisten myyntisopimusten 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.

1. Sellaisten 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, ellei 
elinkeinonharjoittaja ole suostunut 
maksamaan kyseisiä kuluja.

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

Or. de
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Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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 5 artiklan 1 kohdan 
e alakohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Peruuttamisoikeuden käytön vaikutukset 
liitännäissopimuksiin

Peruuttamisoikeuden käytön vaikutukset 
liitännäissopimuksiin

Or. de

Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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.

Or. de

Tarkistus 116

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin, jos

1. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta 
etäsopimuksiin ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtäviin sopimuksiin, jos

Or. de

Tarkistus 117

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan 
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun neljäntoista 
päivän määräajan päättymistä;

a) palvelun suorittaminen on kuluttajan
pysyvällä välineellä antamalla
nimenomaisella suostumuksella alkanut 
ennen 12 artiklassa tarkoitetun neljäntoista 
päivän määräajan päättymistä;

Or. de

Tarkistus 118
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 119

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

Komission teksti Tarkistus

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;

Or. de

Tarkistus 120

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) kyse on sopimuksesta, jota varten 
kuluttaja on nimenomaisesti pyytänyt 
elinkeinonharjoittajaa vierailemaan 
kotonaan korjaus- tai huoltotöiden 
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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;

Or. de

Tarkistus 121

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, 
jonka hinnasta on sovittu myyntisopimusta
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;

d) kyse on sellaisen viinin toimittamisesta, 
jonka hinnasta on sovittu 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;

Or. de

Tarkistus 122

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 123
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kyse on huutokaupassa tehdyistä 
sopimuksista.

h) kyse on julkisessa huutokaupassa 
tehdyistä sopimuksista.

Or. de

Tarkistus 124

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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 kannalta, peruuttamisoikeutta 
sovelletaan näihin muihin palveluihin tai 
tavaroihin;

c) sopimus, jota varten kuluttaja on 
etäviestimen kautta nimenomaisesti 
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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.

Or. de

Tarkistus 125

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Osapuolet voivat sopia, että 1 kohdan 
säännöksiä ei sovelleta.

Or. de

Tarkistus 126

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – otsikkoja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.

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
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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.

Or. de

Tarkistus 127

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) vakuutuksia;

b) direktiivin 2002/65/EY 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.
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Or. de

Tarkistus 128

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 129

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltamisala Soveltamisala

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myyntisopimuksiin. Jos sopimus on 
sekasopimus, joka koskee sekä tavaroita 
että palveluja, tätä lukua sovelletaan vain 
tavaroihin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 24 artiklan 5 kohdan 
säännösten soveltamista.

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myyntisopimuksiin.

2. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
myös sopimuksiin, jotka koskevat 
valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden 
toimittamista.

(21 artiklan 2 kohdan kohdalla katso 2 artiklan 3 kohdan 2 lauseeseen esitetty tarkistus.)
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Or. de

Tarkistus 130

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
varaosiin, jotka elinkeinonharjoittaja on 
asentanut oikaistessaan tavaran virheen 
tekemällä korjauksen 26 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 131

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta tätä lukua käytettyjen 
tavaroiden myyntiin julkisessa 
huutokaupassa.

2. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
käytettyihin tavaroihin, joita myydään
julkisessa huutokaupassa.

Or. de

Tarkistus 132

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
täyttänyt luovutukseen liittyviä 
velvoitteitaan, kuluttajalla on oikeus saada 
takaisin kaikki maksamansa summat 

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 
täyttänyt luovutukseen liittyviä 
velvoitteitaan, kuluttaja voi pysyvällä 
välineellä kehottaa elinkeinonharjoittajaa 
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seitsemän päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetusta viimeisestä luovutuspäivästä.

hoitamaan luovutuksen asian laatuun 
nähden kohtuullisessa ajassa, jonka on 
oltava vähintään seitsemän päivää, ja 
ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle 
aikomuksestaan purkaa myyntisopimus, 
ellei luovutus toteudu. Jos luovutus ei ole 
toteutunut mainitun määräajan päätyttyä, 
kuluttajan katsotaan purkaneen 
myyntisopimuksen. Kuluttajalla, joka on
jo maksanut tavarat, on oikeus saada 
takaisin kaikki maksamansa summat 
seitsemän päivän kuluessa päivästä, jona 
hän on purkanut myyntisopimuksen.
Tämä ei vaikuta kuluttajan oikeuteen 
vaatia vahingonkorvausta.

Or. de

Tarkistus 133

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää 
voimassa kansallisia säännöksiä 
kuluttajille tarkoitetuista muista 
oikaisukeinoista, jos elinkeinonharjoittaja 
ei hoida luovutusta 2 kohdassa 
tarkoitetun kohtuullisen määräajan 
kuluessa. 

Or. de

Tarkistus 134

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat myyntisopimuksen mukaisina.

1. Elinkeinonharjoittajan on luovutettava 
tavarat kuluttajalle myyntisopimuksen 
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mukaisina.

Or. de

Tarkistus 135

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 136

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 137

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tavaran virheellisestä asennuksesta 
johtuva virheellisyys rinnastetaan tavaran 
virheeseen, jos asennus sisältyy
kauppasopimukseen ja tavaran on 

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

asentanut elinkeinonharjoittaja tai se on 
asennettu elinkeinonharjoittajan vastuulla.
Tämä koskee myös tapausta, jossa 
kuluttaja on asentanut tavaran, joka on 
tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, ja 
jossa virheellinen asennus johtuu 
asennusohjeiden puutteellisuudesta.

Or. de

Tarkistus 138

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Virheen johdosta kuluttajalla on oikeus
joko 

a) virhe oikaistaan korjaamalla tai 
vaihtamalla tavara,

a) saada tavara saatetuksi sopimuksen 
mukaiseksi korjaamalla tai vaihtamalla 
tavara 2, 3 ja 5 kohdan mukaisesti tai 

b) hintaa alennetaan, b) saada asianmukainen hinnanalennus 
tai purkaa sopimus 4, 5 ja 5 a kohdan 
mukaisesti.

c) sopimus puretaan.

Or. de

Tarkistus 139

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ensi sijassa kuluttaja voi vaatia 
elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tai 
vaihtamaan tavaran, jollei tämä ole 
mahdotonta tai epäsuhtaista.

Or. de
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Tarkistus 140

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua 
oikaisutapaa pidetään 
epäsuhtaisena, jos siitä aiheutuu 
myyjälle kustannuksia, jotka 
vaihtoehtoiseen oikaisutapaan 
(tavaran korjaaminen tai 
vaihtaminen) verrattuna ovat 
kohtuuttomia ottaen huomioon

a) tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen 
mukainen,

b) tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen
mukainen, ja

c) voitaisiinko asia oikaista 
vaihtoehtoisella tavalla (tavaran 
korjaaminen tai vaihtaminen) 
aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa 
haittaa.

Korjaaminen tai vaihtaminen on tehtävä 
kohtuullisen ajan kuluessa ja 
aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa 
haittaa.

Kuluttaja voi vaatia asianmukaista 
hinnanalennusta tai sopimuksen 
purkamista, jos

Or. de

Tarkistus 141



PE442.789v04-00 72/107 PR\819980FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) elinkeinonharjoittaja on 
suoraan tai epäsuorasti 
kieltäytynyt oikaisemasta 
virhettä;

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

b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut 
virhettä kohtuullisen ajan kuluessa;

b) elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut 
virhettä kohtuullisen ajan kuluessa;

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

c) elinkeinonharjoittaja on aiheuttanut 
kuluttajalle huomattavaa haittaa
oikaistessaan virheellisyyttä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 b kohdan 
soveltamista.

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

Or. de

Tarkistus 142

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Arvioitaessa sitä, aiheutuuko kuluttajalle 
huomattavaa haittaa ja mikä on 
elinkeinonharjoittajan tarvitsema 
kohtuullinen aika virheen oikaisemiseen, 
otetaan huomioon tavaran luonne sekä 
24 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti tarkoitus, johon kuluttaja niitä 
tarvitsee.

Or. de

Tarkistus 143
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Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kuluttajalla ei ole oikeutta purkaa 
sopimusta, jos virhe on vähäinen.

Or. de

Tarkistus 144

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi antaa 
tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä, 
joiden nojalla kuluttajat voivat turvautua 
mihin tahansa 1 kohdassa tarkoitettuun 
oikaisukeinoon. Säännösten on oltava 
asianmukaisen kuluttajansuojan 
varmistamiseksi välttämättömiä sekä 
oikeasuhteisia ja tehokkaita.

Or. de

Tarkistus 145

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Elinkeinonharjoittajan on korvattava 
kuluttajalle asianmukaisesti myös 
kustannukset siitä, että kuluttaja oikaisee 
virheen itse.

Or. de
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Tarkistus 146

Ehdotus direktiiviksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla

Takautumisoikeus
Jos elinkeinonharjoittaja tavaran 
lopullisena myyjänä on vastuussa 
kuluttajalle virheestä, joka johtuu tavaran 
valmistajan, saman sopimusketjun 
aikaisemman myyjän tai jonkin muun 
välittäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä, 
elinkeinonharjoittajalla on tavaran 
lopullisena myyjänä oikeus vaatia 
oikaisua vastuussa olevalta sopimusketjun 
osapuolelta. Kansallisessa 
lainsäädännössä säädetään, keneltä 
vastuussa olevalta henkilöltä tai olevilta 
henkilöiltä elinkeinonharjoittaja 
lopullisena myyjänä voi vaatia oikaisua, 
sekä oikaisuun tarvittavista toimista ja 
siihen liittyvistä ehdoista.

Or. de

Tarkistus 147

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 148

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 149

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat kuluttajansuojan 
korkeamman tason varmistamiseksi antaa 
tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä, 
joilla pidennetään vastuuaikaa ja 
käänteisen todistustaakan kestoa 
kuluttajan hyväksi, tai erityisiä 
säännöksiä huomattavista virheistä, jotka 
ilmenevät vastuuajan umpeutumisen 
jälkeen. Säännösten on oltava 
asianmukaisen kuluttajansuojan 
varmistamiseksi välttämättömiä sekä 
oikeasuhteisia ja tehokkaita.

Or. de

Tarkistus 150
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Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – a, b ja c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

b) kaupallisen takuun sisältö ja edellytykset 
korvauksen hakemiselle, kuten takuun 
voimassaoloaika ja -alue sekä takuun 
antajan nimi ja osoite;

b) kaupallisen takuun sisältö ja edellytykset 
korvauksen hakemiselle, kuten takuun 
voimassaoloaika ja -alue sekä takuun 
antajan nimi ja osoite;

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

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

Or. de

Tarkistus 151

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 152
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Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ehdon tai yksittäisen ehdon tietyistä 
osista erikseen neuvotteleminen ei sulje 
pois tämän artiklan soveltamista 
sopimuksen muihin osiin, jos sopimuksen 
yleinen arviointi osoittaa, että kyseessä on 
kaikesta huolimatta ennakolta muotoiltu 
vakiosopimus.

Or. de

Tarkistus 153

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta
pakollisia lakeja tai asetuksia heijastaviin 
sopimusehtoihin eikä kansainvälisten 
sopimusten, joissa jäsenvaltiot ja unioni 
ovat osallisina, määräyksiä tai periaatteita.

Or. de

Tarkistus 154

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de



PE442.789v04-00 78/107 PR\819980FI.doc

FI

Tarkistus 155

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
asettamasta esitystapaa koskevia 
vaatimuksia etäsopimusten tai muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 
tehtyjen sopimusten sopimusehtojen 
esittämiselle ja asettamiselle kuluttajan 
saataville.

Or. de

Tarkistus 156

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 157

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 158

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sopimusehtojen kohtuuttoman 
luonteen arviointi ei saa koskea
sopimuksen pääkohteen määrittelyä eikä
hinnan tai korvauksen ja tavaroiden tai 
palvelujen välistä asianmukaisuutta
edellyttäen, että elinkeinonharjoittaja 
noudattaa täysin 31 artiklan 1, 2 ja 3 
kohdan säännöksiä.

Or. de

Tarkistus 159

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

vakioehdosta on neuvoteltu erikseen, 
todistustaakka on hänellä.

Or. de

Tarkistus 160

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 161

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää 
voimassa säännöksiä muiden 
sopimusehtojen julistamiseksi kaikissa 
olosuhteissa kohtuuttomiksi. Säännösten 
on oltava asianmukaisen 
kuluttajansuojan varmistamiseksi 
välttämättömiä sekä oikeasuhteisia ja 
tehokkaita.

Or. de

Tarkistus 162
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Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 163

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää 
voimassa säännöksiä muiden 
sopimusehtojen julistamiseksi ehdoiksi, 
joiden oletetaan olevan kohtuuttomia. 
Säännösten on oltava asianmukaisen 
kuluttajansuojan varmistamiseksi 
välttämättömiä sekä oikeasuhteisia ja 
tehokkaita.

Or. de

Tarkistus 164

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos ehdon merkityksestä syntyy 1. Jos sopimusehdon merkityksestä syntyy 
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epäilystä, kuluttajalle suotuisin tulkinta on 
etusijalla.

epäilystä, kuluttajalle suotuisin tulkinta on 
etusijalla.

Or. de

Tarkistus 165

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 166

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kuluttajien ja
kilpailevien elinkeinonharjoittajien edun 
vuoksi varmistettava, että on olemassa 
riittäviä ja tehokkaita keinoja, oilla
kohtuuttomien ehtojen käytön jatkaminen
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa voidaan estää.

1. Jäsenvaltioiden on kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien edun vuoksi 
varmistettava, että on olemassa riittäviä ja 
tehokkaita keinoja kohtuuttomien ehtojen 
käytön lopettamiseksi
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimuksissa.

Or. de

Tarkistus 167

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Varsinkin henkilöt tai järjestöt, joilla 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut keinot 
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kansallisen lain mukaan perusteltu intressi 
suojella kuluttajia, voivat saattaa asian 
tuomioistuimen tai hallinnollisen 
viranomaisen käsiteltäväksi sen 
ratkaisemiseksi, ovatko yleiseen käyttöön 
laaditut sopimusehdot kohtuuttomia.

sisältävät säännöksiä, joiden mukaisesti
henkilöt tai järjestöt, joilla on kansallisen 
lain mukaan perusteltu intressi suojella 
kuluttajia, voivat kansallisten säännösten 
mukaisesti saattaa asian tuomioistuimen tai
toimivaltaisen hallinnollisen viranomaisen 
käsiteltäväksi, jotta nämä voivat päättää,
ovatko yleiseen käyttöön laaditut 
sopimusehdot kohtuuttomia, ja käyttää 
tehokkaita keinoja tällaisten ehtojen 
käytön lopettamiseksi.

Or. de

Tarkistus 168

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on valtuutettava 
tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset 
käyttämään asianmukaisia ja tehokkaita 
keinoja, joilla voidaan estää 
elinkeinonharjoittajia jatkamasta 
kohtuuttomiksi havaittujen 
sopimusehtojen käyttämistä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 169

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kansallista lainsäädäntöä noudattaen 
2 kohdassa tarkoitetut keinot voidaan 
kohdistaa erikseen tai yhteisesti useisiin
saman alan elinkeinonharjoittajiin tai 
näiden järjestöihin, jotka käyttävät samoja 
yleisiä sopimusehtoja tai samanlaisia
ehtoja tai suosittavat niiden käyttöä.
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sopimusehtoja tai samankaltaisia ehtoja.

Or. de

Tarkistus 170

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla
Liitteissä II ja III esitettyjen ehtojen 

uudelleentarkastelu

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ehdoista, jotka toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset ovat havainneet 
kohtuuttomiksi ja jotka niiden mielestä 
ovat sellaisia, että tätä direktiiviä olisi 
syytä muuttaa 2 kohdan mukaisesti.

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

Or. de

Tarkistus 171

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

40 artikla Poistetaan.

Komitea

1. Komissiota avustaa 
kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja 
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käsittelevä komitea, jäljempänä 'komitea'.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY1 5 a 
artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.

1. EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. päätös 
sellaisena kuin se on muutettuna 
päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 
22.7.2006, s. 11).

Or. de

Tarkistus 172

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimitukset, joita ei ole tilattu Toimitus, jota ei ole tilattu

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

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

Or. de

Tarkistus 173

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset 

Poistetaan.
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säännökset kirjallisina komissiolle.

Or. de

Tarkistus 174

Ehdotus direktiiviksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla

Tiedonantovaatimukset ja keskinäinen 
arviointi

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle [täytäntöönpanon määräajan 
päättyminen] mennessä ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein kertomus, johon 
sisältyvät

a) sellaiset säännökset tietojen antamista 
koskevista lisävelvoitteista, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
5 artiklan 3 b ja 3 c kohdan mukaisesti;

b) poikkeavat kansalliset säännökset, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
22 artiklan 2 a kohdan mukaisesti;

c) poikkeavat kansalliset säännökset, joita 
jäsenvaltiot antavat tai pitävät voimassa 
26 artiklan 5 b kohdan ja 28 artiklan 
5 a kohdan mukaisesti 

d) muut sopimusehdot, joita jäsenvaltiot 
pitävät 34 artiklan 1 a kohdan mukaisesti 
kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina;

e) muut sopimusehdot, joita jäsenvaltiot 
pitävät 35 artiklan 1 a kohdan mukaisesti 
ehtoina, joiden oletetaan olevan 
kohtuuttomia;

f) merkittävät päätökset, myös niiden 
perustelut, joita tuomioistuimet, riitojen 
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sovittelijat tai toimivaltaiset 
hallintoviranomaiset tekevät tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa 
asioissa.

2. Jäsenvaltiot selittävät 1 kohdan a, b, c, 
d ja e alakohdan tietojen osalta 
yksityiskohtaisesti, miksi poikkeavat 
kansalliset säännökset ovat 
välttämättömiä asianmukaisen 
kuluttajansuojan varmistamiseksi ja miksi 
ne ovat oikeasuhteisia ja tehokkaita. 
Ainoa peruste kuluttajansuojaa koskevan 
poikkeavan kansallisen säännöksen 
tehokkuuden arvioinnissa on toisaalta sen 
sovellettavuus kaupallisiin käytäntöihin ja 
toisaalta tosiasiallinen ja pätevä näyttö 
menestyksekkäästi päätökseen saatetuissa 
oikeudenkäynneissä.

3. Komissio huolehtii siitä, että 1 kohdan 
d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot 
asetetaan kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien saataville 
esimerkiksi verkkosivuston välityksellä.

4. Komissio välittää 1 kohdassa tarkoitetut 
kertomukset muille jäsenvaltioille, joiden 
on kuuden kuukauden kuluessa 
annettava lausuntonsa kustakin näistä 
kertomuksista. Komissio kuulee samassa 
määräajassa sidosryhmiä kyseisistä 
kertomuksista.

Or. de

Tarkistus 175

Ehdotus direktiiviksi
46 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 b artikla

Kuluttajansuoja-alan toimijoiden 
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raportointi

Henkilöt tai järjestöt, joilla on kansallisen 
lain mukaan 38 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu intressi suojella 
kuluttajia, ilmoittavat komissiolle, mihin 
tulokseen ne ovat tulleet tämän direktiivin 
soveltamisen ja vaikutusten arvioinnissa.

Or. de

Tarkistus 176

Ehdotus direktiiviksi
46 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 c artikla

Komission kertomus

Komissio esittää 46 a artiklan 4 kohdassa 
ja 46 b artiklassa tarkoitettujen 
lausuntojen perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kattavan 
yhteenvetokertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta viimeistään [vuoden 
kuluttua täytäntöönpanon määräajan 
päättymisestä] ja sen jälkeen kolmen 
vuoden välein. Komissio liittää 
kertomukseen tarvittaessa ehdotuksia 
direktiivin mukauttamiseksi alan 
kehitykseen.

Or. de

Tarkistus 177
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Ehdotus direktiiviksi
48 artikla

Komission teksti Tarkistus

48 artikla
Uudelleentarkastelu

Poistetaan.

Komissio tarkastelee tätä direktiiviä 
uudelleen sekä toimittaa kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään [lisätään sama päivämäärä 
kuin 46 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa + viisi vuotta].

Komissio tekee tarvittaessa uusia 
ehdotuksia alalla tapahtuneeseen 
kehitykseen mukautumiseksi. Se voi tätä 
tarkoitusta varten pyytää tietoja 
jäsenvaltioilta.

Or. de

Tarkistus 178

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – A osa

Komission teksti Tarkistus

A Peruuttamislomakkeen yhteydessä 
toimitettavat tiedot

A. Peruuttamisohjeen malli

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

Peruuttamisoikeus

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:

Kuluttaja voi neljäntoista kalenteripäivän 
kuluessa peruuttaa sopimuksen 
esittämättä perusteluja.
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a) muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyn sopimuksen osalta 
neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun 
kuluttaja on allekirjoittanut 
tilauslomakkeen

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.

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

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.

c) etäsopimuksena tehdyn 
palvelusopimuksen osalta 

Peruuttamisen seuraukset

– neljäntoista päivän kuluessa sopimuksen 
tekemisestä, ellei kuluttaja ole antanut 
nimenomaista ennakkosuostumustaan 
sille, että sopimuksen täyttäminen voidaan 
aloittaa ennen kyseisen neljäntoista 
päivän jakson päättymistä

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.

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

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.
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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.

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.

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.

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). 

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

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".

Or. de

Tarkistus 179



PR\819980FI.doc 93/107 PE442.789v04-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa

Komission teksti Tarkistus

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

Vastaanottaja: Vastaanottaja: (elinkeinonharjoittajan 
henkilöllisyys, toimipaikan 
maantieteellinen osoite ja mahdollisesti 
sähköpostiosoite)(*)

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

Ilmoitan/Ilmoitamme (**) 
haluavani/haluavamme (**) peruuttaa 
sopimuksen. 

Tilauspäivä* / Vastaanottopäivä* Tilauspäivä (***)

Kuluttajan nimi* / Kuluttajien nimet* Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet (***)

Kuluttajan osoite* / Kuluttajien osoitteet* Kuluttajan osoite / Kuluttajien osoitteet 
(***)

Kuluttajan allekirjoitus* / Kuluttajien
allekirjoitukset* (vain jos lomake
täytetään paperimuodossa)

Kuluttajan allekirjoitus / Kuluttajien
allekirjoitukset (vain jos lomake
toimitetaan paperimuodossa) (***)

Päiväys Päiväys (***)

(*)  Elinkeinonharjoittaja täyttää ennen 
lomakkeen toimittamista kuluttajalle

*Tarpeeton yliviivataan. (**)  tarpeeton yliviivataan.

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

Or. de



PE442.789v04-00 94/107 PR\819980FI.doc

FI

Tarkistus 180

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) poistetaan elinkeinonharjoittajan vastuu 
hänen toimenpiteestään tai 
laiminlyönnistään aiheutuvan kuluttajan
kuoleman tai kuluttajalle aiheutuvien
henkilövahinkojen osalta tai rajoitetaan 
kyseistä vastuuta

a) elinkeinonharjoittajan oikeudellisen 
vastuun poissulkeminen tai sen 
rajoittaminen elinkeinonharjoittajan 
kuluttajalle aiheuttaman kuoleman tai
tämän toimenpiteestä tai toimimatta 
jättämisestä aiheutuvien ruumiillisten 
vahinkojen osalta;

Or. de

Tarkistus 181

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) suljetaan pois elinkeinonharjoittajan 
oikeudellinen vastuu tai rajoitetaan sitä, 
jos kuluttajan esineet vahingoittuvat 
elinkeinonharjoittajan tahallisen 
toimenpiteen tai törkeän laiminlyönnin 
seurauksena;

Or. de

Tarkistus 182

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 183

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rajoitetaan elinkeinonharjoittajan
velvollisuutta noudattaa edustajansa 
tekemiä sitoumuksia tai tehdään
elinkeinonharjoittajan sitoumukset 
riippuvaisiksi sellaisen erityisen ehdon 
noudattamisesta, johon 
elinkeinonharjoittaja yksin voi vaikuttaa

b) elinkeinonharjoittajan velvollisuuden
noudattaa edustajansa tekemiä sitoumuksia
rajoittaminen tai elinkeinonharjoittajan
sitoumusten tekeminen erityisen
muodollisuuden alaisiksi;

Or. de

Tarkistus 184

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 185

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 186

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 187

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rajoitetaan todisteiden asettamista 
kuluttajan saataville tai määrätään 
kuluttajalle sellainen todistustaakka, 
jonka olisi sovellettavan lainsäädännön 
mukaan oltava elinkeinonharjoittajalla;

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 188

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) annetaan elinkeinonharjoittajalle oikeus
määrittää, ovatko toimitetut tavarat tai 
palvelut sopimuksen ehtojen mukaisia, tai 
yksinoikeus tulkita mitä tahansa 
sopimuksen ehtoa.

e) oikeuden antaminen
elinkeinonharjoittajalle määrittää, ovatko 
toimitetut tavarat tai palvelut sopimuksen 
ehtojen mukaisia, tai yksinoikeus tulkita 
mitä tahansa sopimuksen ehtoa;

Or. de

Tarkistus 189

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
purkaa sopimus tai muuttaa sitä euron 
käyttöönoton johdosta.

Or. de

Tarkistus 190

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) poistetaan kuluttajan lakiin perustuvia 
oikeuksia tai rajoitetaan niitä 
elinkeinonharjoittajan tai muun osapuolen 
suhteen siinä tapauksessa, että 

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

elinkeinonharjoittaja jättää kokonaan tai 
osittain täyttämättä sopimuksesta johtuvia 
velvollisuuksiaan tai täyttää ne 
puutteellisesti, mukaan luettuna 
mahdollisuus hyvittää kuluttajan velkaa 
elinkeinonharjoittajalle saatavalla, joka 
kuluttajalla saattaa olla 
elinkeinonharjoittajalta

Or. de

Tarkistus 191

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) sallitaan elinkeinonharjoittajan pitää 
itsellään kuluttajan maksamat rahamäärät, 
jos kuluttaja ei tee sopimusta tai täytä sitä, 
ilman että kuluttaja saa korvausta 
vastaavasta rahamäärästä 
elinkeinonharjoittajalta, jos 
elinkeinonharjoittaja ei tee sopimusta tai 
täytä sitä; 

Or. de

Tarkistus 192

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) vaaditaan kuluttajaa, joka ei täytä 
velvoitteitaan, maksamaan suhteettoman 
suuri korvaus elinkeinonharjoittajalle; 

Or. de
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Tarkistus 193

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) elinkeinonharjoittajan valtuuttaminen 
purkamaan sopimus oman harkintansa 
mukaan, jos samaa mahdollisuutta ei 
anneta kuluttajalle, tai sen salliminen, että 
elinkeinonharjoittaja pitää itsellään vielä 
suorittamattomista palveluista maksetut 
rahamäärät, jos elinkeinonharjoittaja on 
purkanut sopimuksen;

Or. de

Tarkistus 194

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) sallitaan elinkeinonharjoittajan irtisanoa
määräämättömäksi ajaksi tehty sopimus 
ilman kohtuullisen irtisanomisajan 
noudattamista, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa on vakavia perusteita 
tehdä niin;

Or. de
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Tarkistus 195

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) tehdään mahdolliseksi määräaikaisen 
sopimuksen keston pidentäminen ilman eri 
toimenpiteitä, kun kuluttaja ei ole ilmaissut 
päinvastaista ja jos mielipiteen ilmaisua 
varten varattu määräaika päättyy 
kohtuuttoman varhain ennen 
sopimuskauden päättymistä;

Or. de

Tarkistus 196

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) sallitaan elinkeinonharjoittajan
määrittää hinta toimitushetkellä tai
korottaa hintaa antamatta kummassakaan 
tapauksessa kuluttajalle vastaavaa 
oikeutta peruuttaa sopimus, jos lopullinen 
hinta on liian korkea suhteessa 
sopimuksen tekohetkellä sovittuun 
hintaan;

Or. de

Tarkistus 197

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) velvoitetaan kuluttaja täyttämään kaikki h) velvoitetaan kuluttaja täyttämään kaikki 
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velvoitteensa, vaikka elinkeinonharjoittaja 
ei ole täyttänyt kaikkia omia velvoitteitaan

velvoitteensa, vaikka elinkeinonharjoittaja 
ei täytä kaikkia omia velvoitteitaan;

Or. de

Tarkistus 198

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sallitaan elinkeinonharjoittajan siirtää
sopimuksen mukaiset velvoitteensa ilman 
kuluttajan suostumusta

i) annetaan elinkeinonharjoittajalle 
mahdollisuus siirtää sopimuksesta 
johtuvat velvoitteensa ilman kuluttajan 
suostumusta kolmannelle, kun se 
todennäköisesti aiheuttaa kuluttajan 
takuiden vähenemistä;

Or. de

Tarkistus 199

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) rajoitetaan kuluttajan oikeutta myydä 
tavaroita edelleen rajoittamalla 
elinkeinonharjoittajan myöntämän 
kaupallisen takuun siirrettävyyttä

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 200

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

k) sallitaan elinkeinonharjoittajan muuttaa 
sopimusehtoja yksipuolisesti ilman 
pätevää sopimuksessa mainittua syytä; 

Or. de

Tarkistus 201

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) sallitaan elinkeinonharjoittajan 
muuttaa toimitettavan tavaran tai 
suoritettavan palvelun ominaisuuksia 
yksipuolisesti ilman pätevää syytä;

Or. de

Tarkistus 202

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) sallitaan kuluttajalle pysyvällä 
välineellä ilmoitettujen sopimusehtojen 
yksipuolinen muuttaminen verkossa 
esitettävillä sopimusehdoilla, joille ei ole 
saatu kuluttajan suostumusta.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 203

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) sopimuksen tekeminen kuluttajaa 
sitovaksi, jos elinkeinonharjoittajan 
sopimussuoritusta koskee edellytys, jonka 
toteuttaminen riippuu yksinomaan tämän 
omasta tahdosta;

Or. de

Tarkistus 204

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – l b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l b) sidotaan kuluttaja peruuttamattomasti 
ehtoihin, joihin hänellä ei ollut mitään 
tosiasiallista mahdollisuutta tutustua 
ennen sopimuksen tekemistä.

Or. de

Tarkistus 205

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohdan e alakohtaa ei 
sovelleta sopimusehtoihin, joilla 
rahoituspalvelun tarjoaja pidättää
oikeuden yksipuolisesti irtisanoa 
toistaiseksi tehty sopimus edellyttäen, että 
palvelun tarjoaja ilmoittaa irtisanomisesta
toiselle osapuolelle tai muille osapuolille 

2. Edellä oleva 1 kohdan e alakohta ei ole 
esteenä ehdoille, joiden mukaisesti 
rahoituspalvelujen tarjoaja varaa itselleen
oikeuden lopettaa yksipuolisesti
määräämättömäksi ajaksi tehty sopimus
ilman ennakkoilmoitusta pätevästä syystä, 
jos elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 
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viipymättä. ilmoittamaan siitä viipymättä toiselle
sopimuspuolelle tai toisille 
sopimuspuolille.

Or. de

Tarkistus 206

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 3 kohta – johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 1 kohdan g alakohtaa ei 
sovelleta

3. Edellä olevaa 1 kohdan e, g ja k a 
alakohtaa ei sovelleta

a) kauppaan, jota käydään arvopapereilla, 
rahoitusvälineillä ja muilla tuotteilla tai 
palveluilla, joiden hinta on sidoksissa 
pörssikurssien ja -indeksien tai 
rahoitusmarkkinakorkojen vaihteluihin, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa

a) kauppaan, jota käydään arvopapereilla, 
rahoitusvälineillä ja muilla tavaroilla tai 
palveluilla, joiden hinta on sidoksissa 
pörssikurssien ja -indeksien tai 
rahoitusmarkkinakorkojen vaihteluihin, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa

Or. de

Tarkistus 207

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hintaindeksiehtoihin, jos ne ovat lain 
mukaisia ja jos hintojen 
vaihtelumenetelmä esitetään 
yksityiskohtaisesti.

Poistetaan.

(Katso liitteessä III olevaan 3 a kohtaan esitetty tarkistus.)

Or. de
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Tarkistus 208

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä oleva 1 kohdan g alakohta ei 
ole esteenä hintaindeksiehdoille, jos ne 
ovat laillisia ja jos hintojen 
vaihtelumenetelmä esitetään 
yksityiskohtaisesti.

(Katso liitteessä III olevaan 3 kohdan c alakohtaan esitetty tarkistus.)

Or. de

Tarkistus 209

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 4 kohta – johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 1 kohdan k alakohtaa ei 
sovelleta

4. Edellä oleva 1 kohdan k alakohta ei ole 
esteenä ehdoille, 

a) ehtoihin, joiden mukaisesti 
rahoituspalvelujen tarjoaja varaa itselleen 
oikeuden muuttaa kuluttajan maksettavaksi 
tulevaa korkoa tai tälle maksettavaa korkoa 
tai rahoituspalveluista perittäviä muita 
maksuja pätevästä syystä ilman 
ennakkoilmoitusta, jos 
elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 
ilmoittamaan siitä toiselle osapuolelle tai 
muille osapuolille mahdollisimman varhain 
ja jos nämä voivat purkaa sopimuksen 
välittömästi

a) joiden mukaisesti rahoituspalvelujen 
tarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa 
kuluttajan maksettavaksi tulevaa korkoa tai 
tälle maksettavaa korkoa tai 
rahoituspalveluista perittäviä muita 
maksuja pätevästä syystä ilman 
ennakkoilmoitusta, jos 
elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 
ilmoittamaan siitä toiselle osapuolelle tai 
muille osapuolille mahdollisimman varhain 
ja jos nämä voivat purkaa sopimuksen 
välittömästi

Or. de
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Tarkistus 210

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kauppaan, jota käydään arvopapereilla, 
rahoitusvälineillä ja muilla tuotteilla tai 
palveluilla, joiden hinta on sidoksissa 
pörssikurssien ja -indeksien tai 
rahoitusmarkkinakorkojen vaihteluihin, 
joihin elinkeinonharjoittaja ei voi 
vaikuttaa

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 211

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimuksiin, jotka koskevat 
valuuttojen, matkashekkien tai 
valuuttamääräisten kansainvälisten 
maksumääräysten ostoa tai myyntiä

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 212

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ehtoihin, joiden mukaisesti 
elinkeinonharjoittaja varaa itselleen 
oikeuden muuttaa yksipuolisesti 
toistaiseksi tehdyn sopimuksen ehtoja, jos 
elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 
ilmoittamaan siitä kuluttajalle kohtuullisen 

d) joiden mukaisesti elinkeinonharjoittaja 
varaa itselleen oikeuden muuttaa 
yksipuolisesti toistaiseksi tehdyn 
sopimuksen ehtoja, jos 
elinkeinonharjoittaja velvoitetaan 
ilmoittamaan siitä kuluttajalle kohtuullisen 
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hyvissä ajoin tehdyllä 
ennakkoilmoituksella, ja jos kuluttaja voi 
halutessaan purkaa sopimuksen.

hyvissä ajoin tehdyllä 
ennakkoilmoituksella, ja jos kuluttaja voi 
halutessaan purkaa sopimuksen.

Or. de


