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Tarkistukset säädösesitykseen

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

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä 
eurooppalaisesta kauppalaista
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0635),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0329/2011),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. maaliskuuta 2012 antaman
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Näiden sopimusoikeuteen liittyvien 
esteiden voittamiseksi osapuolten pitäisi 
voida sopia, että niiden sopimukseen
sovelletaan yhtä yhtenäistä 

(8) Sopimusoikeuteen liittyvät vaikeudet 
estävät kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia 
hyödyntämästä sisämarkkinoiden täyttä 
potentiaalia ja ne koskevat erityisesti 

                                               
1 EUVL C 181, 21.6.2012, s. 75.
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sopimusoikeuden sääntökokonaisuutta, 
jolla on sama merkitys ja tulkinta kaikissa 
jäsenvaltioissa, eli yhteistä kauppalakia. 
Yhteisen eurooppalaisen kauppalain olisi 
tarjottava uusi vaihtoehto, joka lisäisi 
osapuolten valinnanmahdollisuuksia, ja sen 
pitäisi olla käytettävissä aina kun osapuolet 
yhdessä katsovat, että sen avulla voitaisiin 
helpottaa rajatylittävää kaupankäyntiä ja 
vähentää ylimääräisiä liiketoiminta- ja 
vaihtoehtoiskustannuksia sekä muita 
sopimusoikeudesta johtuvia rajatylittävän 
kaupankäynnin esteitä. Sen pitäisi olla 
sopimussuhteiden perustana ainoastaan 
silloin kun osapuolet yhdessä päättävät 
soveltaa sitä.

etämyyntiä, jonka pitäisi olla yksi 
sisämarkkinoiden konkreettisista 
tuloksista. Varsinkin sisämarkkinoiden 
digitaalisesta ulottuvuudesta on tulossa 
tärkeä kuluttajille ja 
elinkeinonharjoittajille, koska kuluttajat 
tekevät yhä enemmän hankintoja 
internetin välityksellä ja yhä useammat 
elinkeinonharjoittajat harjoittavat 
verkkomyyntiä. Verkkomyynnin 
kasvumahdollisuudet ovat erittäin suuret, 
koska viestintä- ja tietotekniikan välineet 
kehittyvät jatkuvasti ja ovat yhä 
useampien käytettävissä. Tässä tilanteessa
näiden sopimusoikeuteen liittyvien 
esteiden voittamiseksi osapuolten pitäisi 
voida sopia, että niiden etäsopimuksiin ja 
erityisesti verkossa tehtyihin sopimuksiin
sovelletaan yhtä yhtenäistä 
sopimusoikeuden sääntökokonaisuutta, 
jolla on sama merkitys ja tulkinta kaikissa 
jäsenvaltioissa, eli yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia. Yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain olisi tarjottava etämyyntiä ja 
varsinkin verkossa tapahtuvaa myyntiä 
varten uusi vaihtoehto, joka lisäisi 
osapuolten valinnanmahdollisuuksia, ja sen 
pitäisi olla käytettävissä aina kun osapuolet 
yhdessä katsovat, että sen avulla voitaisiin 
helpottaa rajatylittävää kaupankäyntiä ja 
vähentää ylimääräisiä liiketoiminta- ja 
vaihtoehtoiskustannuksia sekä muita 
sopimusoikeudesta johtuvia rajatylittävän 
kaupankäynnin esteitä. Sen pitäisi olla 
sopimussuhteiden perustana ainoastaan 
silloin kun osapuolet yhdessä päättävät 
soveltaa sitä.

Or. en

Perustelu

Kyseiseen johdanto-osan kappaleeseen esitetyt muutokset kuvastavat yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain aineelliseen soveltamisalaan ehdotettuja muutoksia. Yhteinen eurooppalainen 
kauppalaki on yhtenäinen EU:n laajuinen sääntökokonaisuus, joten se on ihanteellinen väline 
etämyyntiin ja varsinkin verkkomyyntiin, jotka ovat kasvava sisämarkkinoiden ala.
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Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
etäsopimuksia ja erityisesti verkossa 
tehtäviä sopimuksia koskeva yhteinen 
eurooppalainen kauppalaki. Sillä 
lähennetään sopimusoikeutta koskevia
jäsenvaltioiden sääntöjä. Tätä varten ei 
kuitenkaan tarvitse muuttaa ensimmäistä
kansallista sopimusoikeuden järjestelmää, 
vaan otetaan käyttöön toinen 
sopimusoikeuden järjestelmä sen 
soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia 
varten. Tämän sellaisenaan sovellettavan
toisen järjestelmän olisi oltava 
jäsenvaltioiden alueella sovellettavan 
oikeusjärjestyksen keskeinen osa. Yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia olisi 
sovellettava oikeusjärjestyksessä 
ensimmäisen kansallisen 
sopimusoikeusjärjestelmän sijasta siinä 
määrin kuin se on mahdollista sen 
soveltamisalan mukaan ja kun osapuolet 
ovat pätevästi sopineet käyttävänsä sitä. 
Sen olisi oltava identtinen kaikkialla 
unionissa, ja sitä olisi käytettävä rinnan 
voimassa olevien kansallisten 
sopimusoikeuden sääntöjen kanssa. 
Yhteistä eurooppalaista kauppalakia olisi 
sovellettava rajatylittäviin sopimuksiin 
vapaaehtoiselta pohjalta, osapuolten 
erillisen sopimuksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Kyseiseen johdanto-osan kappaleeseen esitetyillä muutoksilla pyritään selventämään yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain ja Rooma I -asetuksen välistä suhdetta.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Sopimus yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käytöstä olisi voitava tehdä 
kunkin sellaisen kansallisen lain 
soveltamisalan puitteissa, jota sovelletaan
asetuksen (EY) N:o 593/2008 tai ennen 
sopimuksentekoa sovellettavan 
tiedonantovelvollisuuden osalta 
sopimukseen perustumattomiin 
velvoitteisiin sovellettavasta laista 
11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 864/2007, jäljempänä 
’asetus (EY) N:o 864/2007’, tai jonkin 
muun lainvalintasäännön perusteella. 
Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käyttöä koskeva sopimus ei siis saisi 
tarkoittaa sovellettavan lain valintaa eikä 
sitä pitäisi sekoittaa sovellettavan lain 
valintaan lainvalintasäännöissä 
tarkoitetussa merkityksessä eikä se saisi 
vaikuttaa niihin. Sen vuoksi tämä asetus ei 
vaikuta mihinkään voimassa oleviin 
lainvalintasääntöihin.

(10) Sopimus yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käytöstä olisi voitava tehdä 
kunkin sellaisen kansallisen 
oikeusjärjestyksen puitteissa, jota pidetään 
sovellettavana lakina asetuksen (EY) 
N:o 593/2008 tai ennen sopimuksentekoa 
sovellettavan tiedonantovelvollisuuden 
osalta sopimukseen perustumattomiin 
velvoitteisiin sovellettavasta laista 
11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 864/2007, jäljempänä 
’asetus (EY) N:o 864/2007’, tai jonkin 
muun lainvalintasäännön perusteella. 
Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käyttöä koskeva sopimus on seurausta 
kahden samaan kansalliseen 
oikeusjärjestykseen kuuluvan eri 
järjestelmän välillä tehdystä valinnasta. 
Valinta ei siis tarkoita kahden eri 
kansallisen oikeusjärjestyksen välillä 
tehtävää valintaa lainvalintasäännöissä 
tarkoitetussa merkityksessä, sitä ei pitäisi 
sekoittaa sellaiseen valintaan eikä se saisi 
vaikuttaa kyseisiin sääntöihin. Sen vuoksi 
tämä asetus ei vaikuta mihinkään voimassa 
oleviin lainvalintasääntöihin, kuten 
asetukseen (EY) N:o 593/2008 sisältyviin 
sääntöihin.

Or. en

Perustelu

Kyseiseen johdanto-osan kappaleeseen esitetyillä muutoksilla pyritään selventämään yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain ja Rooma I -asetuksen välistä suhdetta.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kuluttajan määritelmän olisi 
katettava luonnolliset henkilöt, jotka 
toimivat muussa kuin elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa liittyvässä 
tarkoituksessa. Jos kuitenkin kyseessä on 
kahta päämäärää palveleva sopimus eli 
sopimus tehdään tarkoituksessa, joka 
kuuluu osittain henkilön 
ammattitoimintaan ja osittain muuhun 
kuin ammattitoimintaan ja kun 
ammattitoimintaan liittyvä tarkoitus on 
niin vähäinen, ettei se ole vallitseva 
sopimuskokonaisuudessa, kyseistä 
henkilöä olisi myös pidettävä kuluttajana.

Or. en

(Ks. direktiivin 2011/83/EU johdanto-osan 17 kappale.)
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Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Sen jälkeen kun yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käytöstä on 
sovittu pätevästi, sen soveltamisalaan 
kuuluviin asioihin olisi sovellettava 
yksinomaan yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia. Koska yhteinen 
eurooppalainen kauppalaki käsittää 
kattavat kuluttajansuojaa koskevat 
yhdenmukaiset pakottavat säännöt, 
jäsenvaltioiden lakien välillä ei ole tällä 
alalla eroavuuksia, jos osapuolet ovat 
päättäneet käyttää yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia. Tämän seurauksena asetuksen 
(EY) N:o 593/2008 6 artiklan 2 kohdalla, 
jonka olemassaolo perustuu jäsenvaltioiden 
kuluttajansuojalainsäädäntöjen tason 
vaihteluun, ei ole mitään käytännön 
merkitystä yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain soveltamisalaan kuuluvien 
seikkojen kannalta, koska se tarkoittaisi 
kahteen identtiseen toiseen 
sopimusoikeusjärjestelmään kuuluvien 
pakottavien säännösten vertailua.

Or. en

Perustelu

Kyseiseen johdanto-osan kappaleeseen esitetyillä muutoksilla pyritään selventämään yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain ja Rooma I -asetuksen välistä suhdetta.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
olisi voitava käyttää rajatylittävissä 
sopimuksissa, koska juuri niiden 
yhteydessä eroavuudet kansallisten 

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

lainsäädäntöjen välillä aiheuttavat 
monimutkaisia tilanteita ja ylimääräisiä 
kustannuksia, mikä vähentää osapuolten 
halukkuutta solmia sopimussuhteita, ja 
etämyynnillä, varsinkin verkkokaupalla, 
on suuret mahdollisuudet. Yritysten 
välisten sopimusten rajatylittävää luonnetta 
olisi arvioitava osapuolten vakinaisen 
asuinpaikan perusteella. Yrityksen ja 
kuluttajan välisissä sopimuksissa rajojen 
ylittymistä koskevan vaatimuksen olisi 
elinkeinonharjoittajan oikeusvarmuuden 
parantamiseksi täytyttävä siten, että joko 
kuluttajan ilmoittama osoite tai tavaroiden 
toimitusosoite tai kuluttajan ilmoittama 
laskutusosoite sijaitsee jäsenvaltiossa, jossa 
elinkeinonharjoittajan vakinainen 
asuinpaikka ei ole.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Pilvipalvelut kehittyvät nopeasti ja 
niillä on suuret kasvumahdollisuudet. 
Yhteinen eurooppalainen kauppalaki 
sisältää johdonmukaisen 
sääntökokonaisuuden, joka on 
mukautettu etämyyntiin ja erityisesti 
digitaalisen sisällön ja siihen liittyvien 
palvelujen tarjoamiseen verkossa. Näitä 
sääntöjä pitäisi voida soveltaa myös 
silloin, kun digitaalista sisältöä tai siihen 
liittyviä palveluja tarjotaan pilvipalvelun 
kautta, varsinkin kun digitaalista sisältöä 
voidaan ladata myyjän pilveltä tai 
varastoida väliaikaisesti tarjoajan pilvelle.

Or. en
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Perustelu

Uutta johdanto-osan kappaletta ehdotetaan, jotta voidaan selventää, mitkä pilvipalveluihin 
liittyvät sopimukset kuuluvat yhteisen eurooppalaisen kauppalain piiriin. Yhteinen 
eurooppalainen kauppalaki kattaa myynnin kaltaiset pilvipalvelusopimukset sekä jotkut niihin 
liittyvät palvelusopimukset erityisesti silloin, kun digitaalista sisältöä voidaan ladata myyjän 
pilveltä tai varastoida väliaikaisesti tarjoajan pilvelle.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Digitaalista sisältöä toimitetaan usein 
siten, että vastikkeeksi ei vaadita 
kauppahinnan maksamista, vaan toimitus 
tapahtuu erikseen maksettavien tavaroiden 
tai palvelujen yhteydessä niin, että siihen 
liittyy muita kuin rahallisia näkökohtia, 
kuten henkilötietojen luovuttaminen tai 
sisällön toimittaminen maksutta osana 
markkinointistrategiaa, joka perustuu 
ajatukseen, että kuluttaja ostaa 
myöhemmin muita tai kehittyneempiä 
digitaalisia sisältötuotteita. Kun otetaan 
huomioon tämä erityinen markkinarakenne 
ja se, että toimitetun digitaalisen sisällön 
virheellisyys saattaa vahingoittaa 
kuluttajan taloudellisia etuja riippumatta 
siitä, millaisin edellytyksin se on 
toimitettu, yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käytettävyyden ei pitäisi 
riippua siitä, maksetaanko kyseisestä 
digitaalisesta sisällöstä kauppahinta. 
Tällaisissa tapauksissa ostajan 
oikeussuojakeinojen olisi kuitenkin 
koskettava ainoastaan 
vahingonkorvausta. Toisaalta ostajalla 
olisi oltava mahdollisuus käyttää kaikkia 
oikeussuojakeinoja lukuun ottamatta 
hinnanalennusta, vaikka hänen ei tarvitse 
maksaa kauppahintaa digitaalisen 
sisällön toimittamisesta, mikäli hänen 
suorittamansa vastike, kuten henkilötiedot 
tai muu hyödyke, jolla on toimittajalle 
kaupallista arvoa, vastaa kauppahinnan 
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maksamista, koska tällaisessa tapauksessa 
digitaalista sisältöä ei todellisuudessa 
toimiteta maksutta.

Or. en

Perustelu

Kyseiseen johdanto-osan kappaleeseen ehdotetut muutokset kuvastavat muutoksia, joita on 
ehdotettu digitaalisen sisällön tarjoamiseen muutoin kuin kauppahinnan maksamista vastaan. 
Jos ostaja ei tarjoa maksuksi rahaa vaan muun vastikkeen, kuten henkilötiedot tai muun edun, 
hänelle on syytä antaa mahdollisuus käyttää kaikkia oikeussuojakeinoja hinnanalennusta 
lukuun ottamatta (alennusta ei voi käyttää, koska kauppahintaa ei ole maksettu).

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä selvennetään yhteisen eurooppalaisen kauppalain merkitystä pilvipalveluille ja 
erityisesti niihin liittyville varastointipalveluille.
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Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jos osapuolten välinen sopimus 
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yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käytöstä ei ole pätevä tai jos vaatimusta 
vakiomuotoisen ilmoituksen 
toimittamisesta ei ole noudatettu, 
kysymykset siitä, onko sopimus tehty ja 
millä ehdoilla se on tehty, olisi ratkaistava 
sen kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jota sovelletaan asiassa 
sovellettavan lainvalintasäännön 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Uudella johdanto-osan kappaleella selvennetään tilannetta, koska on esitetty kysymys siitä, 
mitä tapahtuu, jos osapuolten sopimus yhteisen eurooppalaisen kauppalain käyttämisestä ei 
ole pätevä tai vakiomuotoista ilmoitusta ei ole toimitettu asianmukaisesti.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

siirto, kuittaus ja sulautuminen, 
varallisuusoikeus mukaan lukien 
omistusoikeuden siirto, immateriaalioikeus 
ja vahingonkorvausoikeus sekä kysymys 
siitä, voidaanko sopimukseen perustuvia ja 
sopimuksenulkoisia rinnakkaisia 
vahingonkorvauskanteita ajaa yhdessä. 
Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi 
yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa 
olisi mainittava selvästi seikat, joita sillä 
säännellään ja joita ei säännellä.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 
2005 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY1

(sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskeva direktiivi) tarkoitetut 
sopimattomat kaupalliset käytännöt 
kuuluvat yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain piiriin, mikäli ne ovat 
päällekkäisiä sopimusoikeuden sääntöjen 
kanssa, mukaan lukien sellaiset 
sopimattomia kaupallisia käytäntöjä 
koskevat säännöt, jotka koskevat 
sopimuksesta vapautumista virheen, 
petoksen, uhkauksen tai hyväksikäytön 
vuoksi taikka tiedonantovelvollisuuden 
rikkomista koskevia oikeussuojakeinoja. 
Sellaisten sopimattomien kaupallisten 
käytäntöjen, jotka eivät ole päällekkäisiä 
sopimusoikeuden sääntöjen kanssa, olisi 
jäätävä yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain soveltamisalan ulkopuolelle.
__________________
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1 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

Or. en

Perustelu

The new recital clarifies the relationship between the Directive 2005/29/EC and CESL: For 
instance, unfair commercial practices can lead to a mistake of the consumer or constitute 
even fraud, threat or unfair exploitation, in other cases unfair commercial practices result in 
the breach of information requirements, for instance concerning the final price. These cases 
should be covered by CESL. Other unfair commercial practices fall outside the scope, 
especially if no contract is concluded. The national law to be determined according to general 
international private law rules applies.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
sääntöjä olisi tulkittava itsenäisesti, unionin 
lainsäädännön tulkintaa koskevien 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. 
Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
soveltamisalaan kuuluvat kysymykset, 
joista siinä ei säädetä nimenomaisesti, olisi 
ratkaistava yksinomaan sen sääntöjä 
tulkitsemalla mihinkään muuhun lakiin 
turvautumatta. Yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain sääntöjä olisi tulkittava sen 
taustalla olevien periaatteiden ja 
tavoitteiden ja kaikkien sen säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Muutos johtuu johdanto-osan 12 kappaleeseen tehdystä muutoksesta. Lause on siirretty sinne.
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Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Osapuolten olisi noudatettava 
yhteistyössään ohjenuorana kunniallisen ja 
vilpittömän menettelyn periaatetta. Koska 
eräät säännöt ilmentävät kunniallisen ja 
vilpittömän menettelyn yleisperiaatetta 
erityisellä tavalla, niitä olisi sovellettava 
siihen nähden ensisijaisesti. Sen vuoksi 
erityissäännöissä vahvistettuja osapuolten 
erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia ei 
pitäisi muuttaa yleisperiaatteen perusteella. 
Kunniallisen ja vilpittömän menettelyn 
periaatteesta johtuvat konkreettiset 
vaatimukset olisi määritettävä muun 
muassa kummankin osapuolen 
asiantuntemuksen tason mukaan, minkä 
vuoksi niiden pitäisi olla yrityksen ja 
kuluttajien välisissä liiketoimissa erilaiset 
kuin yritysten keskinäisissä liiketoimissa. 
Elinkeinonharjoittajien välisissä 
liiketoimissa pitäisi tässä yhteydessä ottaa 
huomioon kyseisessä tilanteessa 
noudatettava hyvä liiketapa.

(31) Osapuolten olisi noudatettava 
yhteistyössään ohjenuorana kunniallisen ja 
vilpittömän menettelyn yleisperiaatetta. 
Koska eräät säännöt ilmentävät 
kunniallisen ja vilpittömän menettelyn 
yleisperiaatetta erityisellä tavalla, niitä olisi 
sovellettava siihen nähden ensisijaisesti. 
Sen vuoksi erityissäännöissä vahvistettuja 
osapuolten erityisiä oikeuksia ja 
velvollisuuksia ei pitäisi muuttaa 
yleisperiaatteen perusteella. Kunniallisen ja 
vilpittömän menettelyn yleisperiaatteesta
johtuvat konkreettiset vaatimukset olisi 
määritettävä muun muassa kummankin 
osapuolen asiantuntemuksen tason 
mukaan, minkä vuoksi niiden pitäisi olla 
yrityksen ja kuluttajien välisissä 
liiketoimissa erilaiset kuin yritysten 
keskinäisissä liiketoimissa. 
Elinkeinonharjoittajien välisissä 
liiketoimissa pitäisi tässä yhteydessä ottaa 
huomioon kyseisessä tilanteessa 
noudatettava hyvä liiketapa. Kunniallisen 
ja vilpittömän menettelyn yleisperiaatteen 
olisi oltava käyttäytymisnormi, jolla 
varmistetaan rehellinen, avoin ja vilpitön 
sopimussuhde mutta joka ei estä 
osapuolia ajamasta omaa etuaan. 
Periaatteen noudattamisella estetään 
osapuolta käyttämästä sellaista oikeutta, 
oikeussuojakeinoa tai 
vastuuvapausperustetta tai vetoamasta 
sellaiseen oikeuteen, oikeussuojakeinoon 
tai vastuuvapausperusteeseen, joka sillä 
muutoin olisi käytettävissään, mutta se ei 
anna oikeutta yleiseen 
vahingonkorvausvaatimukseen. Yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain säännöt, jotka 
ilmentävät kunniallisen ja vilpittömän 
menettelyn yleisperiaatetta erityisellä 
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tavalla, kuten sopimuksesta 
vapautuminen petoksen vuoksi tai 
implisiittisestä sopimusehdosta johtuvan 
velvoitteen noudattamatta jättäminen 
voivat antaa oikeuden 
vahingonkorvausvaatimukseen, mutta 
tämä koskee vain joitakin 
erityistapauksia. 

Or. en

Perustelu

Lisäyksillä selvennetään kunniallisen ja vilpittömän menettelyn periaatteen soveltamisalaa ja 
ne kuvastavat tämän periaatteen määritelmään ja 2 artiklan2 kohtaan ehdotettuja muutoksia.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Jotta voitaisiin parantaa 
oikeusvarmuutta saattamalla yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain tai jonkin muun 
tämän asetuksen säännöksen tulkintaa 
koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen 
ja kansallisten tuomioistuinten 
oikeuskäytäntö yleisön saataville, 
komission olisi perustettava tietokanta, 
johon koottaisiin tätä koskevat 
lainvoimaiset tuomioistuinten päätökset. 
Jäsenvaltioiden olisi tätä varten 
varmistettava, että tällaiset kansalliset 
tuomiot annetaan viipymättä tiedoksi 
komissiolle. Olisi perustettava helposti 
käytettävissä oleva, täysin 
järjestelmällinen tietokanta, jossa on 
helppo tehdä hakuja. Jotta voidaan 
ratkaista ongelmat, jotka liittyvät 
unionissa tuomioihin omaksuttuihin 
erilaisiin lähestymistapoihin, ja jotta 
tietokantaa voidaan käyttää tehokkaasti ja 
taloudellisesti, tuomiot olisi annettava 
tiedoksi niistä laaditun vakiomuotoisen 
yhteenvedon perusteella, jonka olisi oltava 
tuomion liitteenä. Yhteenvedon olisi 
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oltava ytimekäs ja siten helppokäyttöinen. 
Se olisi jaettava viiteen osaan, joissa olisi 
esitettävä tiedoksi annettavan tuomion 
keskeiset osatekijät, toisin sanoen aihe ja 
sitä koskeva yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain asiaa koskeva artikla, lyhyt 
yhteenveto tosiseikoista, lyhyt yhteenveto 
pääasiallisista perusteluista, päätös sekä 
päätöksen perustelut siten, että valittu 
periaate ilmoitetaan selvästi.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain selvitysosa olisi hyödyllinen 
väline, koska se selventäisi lakia ja 
tarjoaisi siihen liittyviä ohjeita. 
Selvitysosassa olisi selitettävä selkeästi ja 
kattavasti yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain artiklat ja tarvittaessa 
artiklojen perustana olevat 
toimintapoliittiset valinnat. Kun nämä 
valinnat esitetään selkeästi, kaikkien 
unionin jäsenvaltioiden tuomioistuimilla 
on mahdollisuus tulkita ja soveltaa 
yhteistä eurooppalaistan kauppalakia 
asianmukaisesti ja täyttää mahdolliset 
aukot. Näin ollen se auttaa kehittämään 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
johdonmukaista ja yhtenäistä 
soveltamista. Komission olisi tutkittava 
mahdollisuuksia antaa tällainen 
selvitysosa.

Or. en
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Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 b) Tehokkaiden ja edullisten 
oikeussuojakeinojen saatavuuden puute 
on myös kansainvälisen kaupankäynnin 
este. Sen vuoksi kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan olisi tehdessään 
sopimuksen yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain mukaisesti harkittava 
kyseisestä sopimuksesta aiheutuvien 
riitojen antamista direktiivin [ADR-
direktiivi] 4 artiklan e alakohdassa 
määritellyn olemassa olevan 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuyksikön 
käsiteltäväksi. Tämä ei saisi vaikuttaa 
millään tavoin osapuolten 
mahdollisuuteen panna vireille menettely 
toimivaltaisissa tuomioistuimissa 
käyttämättä ensin vaihtoehtoista 
riidanratkaisua.

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 c) Yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käyttämisen helpottamiseksi 
komission olisi pyrittävä laatimaan 
eurooppalaisia mallisopimusehtoja. 
Mallisopimusehdot täydentäisivät 
hyödyllisellä tavalla yhteisen kauppalain 
sääntöjä kuvaamalla tietyn sopimuksen 
erityspiirteitä ja niissä otettaisiin 
huomioon kunkin kaupallisen alan 
ominaispiirteet. Niillä olisi tarkoitus 
vastata sidosryhmien tarpeisiin ja käyttää 
hyväksi yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käytöstä saatuja alkuperäisiä 
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kokemuksia. Mallisopimusehdot olisi 
asetettava yleisesti saataville, koska ne 
toisivat lisäarvoa elinkeinonharjoittajille, 
jotka päättävät tehdä rajatylittäviä 
sopimuksia käyttäen yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia. Jotta 
mallisopimusehdot täydentäisivät yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia tehokkaasti, 
komission olisi ryhdyttävä työhön 
mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(35) On myös asianmukaista tarkastella 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain ja 
tämän asetuksen muiden säännösten 
toimivuutta viiden toimintavuoden 
kuluttua. Uudelleentarkastelussa olisi 
otettava huomioon muun muassa tarve 
sisällyttää siihen uusia sääntöjä, jotka 
liittyvät omistuksenpidätystä koskeviin 
lausekkeisiin, sekä digitaalisen sisällön 
markkinoiden ja teknologian sekä unionin 
säännöstön kehitys. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä myös siihen, onko 
edelleen asianmukaista rajoittaa laki 
koskemaan vain etäsopimuksia ja 
erityisesti verkossa tehtäviä sopimuksia 
vai olisiko laajempi soveltamisala, joka 
kattaisi elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehdyt sopimukset, toimiva.

Or. en

Perustelu

Omistusoikeutta koskeva lainsäädäntö ei tällä hetkellä kuulu yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain soveltamisalan piiriin. Tarkistuksessa ehdotetaan säännöstä, jolla täsmennetään 
osapuolten velvollisuuksia, koska omistuksenpidätystä koskevilla lausekkeilla on käytännön 
merkitystä. Ehdotetussa tarkistuksessa otetaan huomioon vaatimus arvioida asetuksen tulevan 
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uudelleentarkastelun yhteydessä kysymystä siitä, pitäisikö yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain aineellista soveltamisalaa laajentaa kattamaan omistuksenpidätystä koskevat 
lausekkeet. Tulevan uudelleentarkastelun yhteydessä olisi pohdittava, olisiko mahdollista 
laajentaa soveltamisalaa kattamaan muunlaiset sopimukset kuin etäsopimukset, erityisesti 
verkossa tehtävät sopimukset.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Sisällysluettelo

Komission teksti Tarkistus

Artiklaosan alkuun lisätään 
sisällysluettelo. Sitä mukautetaan siten, 
että se kuvastaa säädöksen sisältöä.

Or. en

(Ks. tarkistus, jolla poistetaan liitteen alussa oleva sisällysluettelo.)

Perustelu

Esitetään useita tarkistuksia, joilla pyritään yhdistämään itse asetus ja liite. Sisällön jaottelu 
asetukseen ja sen liitteeseen on aiheuttanut sekaannusta eikä ole tarpeellinen.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
I osa  – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I osa 
Yleiset säännökset

Or. en

Perustelu

Esitetään useita tarkistuksia, joilla pyritään yhdistämään itse asetus ja liite. Sisällön jaottelu 
asetukseen ja sen liitteeseen on aiheuttanut sekaannusta eikä ole tarpeellinen.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
-1 luku (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 luku: Säädöksen soveltaminen

Or. en

Perustelu

Esitetään useita tarkistuksia, joilla pyritään yhdistämään itse asetus ja liite. Sisällön jaottelu 
asetukseen ja sen liitteeseen on aiheuttanut sekaannusta eikä ole tarpeellinen.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki on kunkin jäsenvaltion 
oikeusjärjestykseen kuuluva pätevä toinen järjestelmä. Se kuuluu tarkistuksiin, joilla 
selvennetään yhteisen eurooppalaisen kauppalain ja Rooma I -asetuksen välistä suhdetta.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Tämä asetus antaa 
elinkeinonharjoittajille, erityisesti pienille 
ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) 
mahdollisuuden soveltaa kaikissa rajat 
ylittävissä liiketoimissaan yhteisiä sääntöjä 
ja samoja sopimusehtoja, mikä vähentää 
tarpeettomia kustannuksia, mutta takaa 
korkeatasoisen oikeusvarmuuden.

Or. en

Perustelu

On syytä mainita selvästi 1 artiklassa tavoite suojella pk-yrityksiä.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

(Ks. uutta f e alakohtaa koskeva tarkistus; tekstiä on tarkistettu.)

Perustelu

Esitetään tarkistuksia, joilla muutetaan määritelmien järjestystä siten, että määritelmät on 
ryhmitelty kategorioihin: osalliset henkilöt, sopimusoikeuden yleiset ehdot, sopimustyypit ja 
tiettyihin sopimustyyppeihin liittyvät ehdot.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

(Ks. uutta f g alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ’vakiosopimusehdoilla’ sopimusehtoja, 
jotka on laadittu ennakkoon eri 
osapuolten kanssa toteutettavia useita 
liiketoimia varten ja joista osapuolet eivät 
ole neuvotelleet yksilöllisesti yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain 7 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

Poistetaan.

Or. en

(Ks. uutta f f alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka 
toimii sellaisessa tarkoituksessa, joka ei 
liity hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

(f) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka 
toimii sellaisessa tarkoituksessa, joka ei 
liity hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa; jos kyseessä on 
kahta päämäärää palveleva sopimus eli 
sopimus tehdään tarkoituksessa, joka 
kuuluu osittain henkilön 
ammattitoimintaan ja osittain muuhun 
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kuin ammattitoimintaan ja kun 
ammattitoimintaan liittyvä tarkoitus on 
niin vähäinen, ettei se ole vallitseva 
sopimuskokonaisuudessa, kyseistä 
henkilöä on myös pidettävä kuluttajana;

Or. en

(Ks. direktiivin 2011/83/EU johdanto-osan 17 kappale.)

Perustelu

Tarkistuksessa käsitellään kahta päämäärää palvelevia sopimuksia. Kuluttajien oikeuksista 
annetun direktiivin johdanto-osassa kysymys on ratkaistu keskittymällä sopimuksen 
pääasialliseen tarkoitukseen. 

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

(Ks. n alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

(Ks. o alakohtaa koskeva tarkistus.)
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Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

(Ks. w alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

(Ks. x alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f e) ’kunniallisella ja vilpittömällä 
menettelyllä’ käyttäytymistapaa, jolle on 
ominaista rehellisyys ja avoimuus 
kyseisen liiketoimen tai sopimussuhteen 
toista osapuolta kohtaan ja johon ei kuulu 
aikomuksia, joiden ainoana tarkoituksena 
on aiheuttaa vahinkoa;

Or. en

(Ks. b alakohtaa koskeva tarkistus.)
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Perustelu

Aiempaa sanamuotoa ("toisen osapuolen intressien huomioon ottaminen") on tulkittu siten, 
että se estää osapuolia käymästä tiukkoja neuvotteluja, mikä on aiheuttanut huolta erityisesti 
elinkeinoharjoittajien välisten sopimusten yhteydessä. Sen täsmentämiseksi, että tämä ei ole 
säännöksen tarkoitus, uudessa sanamuodossa tuodaan esiin, että osapuolten ei pitäisi käyttää 
oikeuksiaan väärin. Muutos koskee myös 86 artiklaa (kohtuuttomuuden arviointi 
elinkeinoharjoittajien välisissä sopimuksissa) ja sillä on tarkoitus hälventää huolta siitä, että 
sopimuspuolet eivät saisi ajaa neuvotteluissa omia etujaan.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f f) ’vakiosopimusehdoilla’ 
sopimusehtoja, jotka on laadittu 
ennakkoon eri osapuolten kanssa 
toteutettavia useita liiketoimia varten ja 
joista osapuolet eivät ole neuvotelleet 
yksilöllisesti yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain 7 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla;

Or. en

(Ks. d alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

(Ks. c alakohtaa koskeva tarkistus.)
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Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

(Ks. v alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) ’velvoitteella’ suoritusta, jonka 
oikeussuhteen yksi osapuoli on velkaa 
toiselle osapuolelle ja jonka suorittamista 
toisella osapuolella on oikeus vaatia 
sellaisenaan;

Or. en

(Ks. y alakohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Lisäys "ja jonka suorittamista toisella osapuolella on oikeus vaatia sellaisenaan" auttaa 
erottamaan velvoitteet (muista) velvollisuuksista.

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g c) ’nimenomaisella’ ilmoituksen tai 
sopimuksen yhteydessä sitä, että se on 
annettu tai tehty erikseen muista 
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ilmoituksista tai sopimuksista aktiivisesti 
ja yksiselitteisesti, mukaan lukien rastin 
merkitseminen ruutuun tai näppäimen tai 
muun toiminnon käyttäminen;

Or. en

Perustelu

On tarpeen lisätä nimenomainen-sanan määritelmä, koska sitä käytetään ehdotuksessa 
toistuvasti.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – m alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Määritelmään tehtävällä lisäyksellä selvennetään yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
merkitystä pilvipalveluille ja erityisesti niihin liittyville varastointipalveluille.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – n alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

(Ks. f a alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

(Ks. f b alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tarkistus on seurausta yhteisen eurooppalaisen kauppalain käytön rajoittamiseen tehdystä 
muutoksesta (ks. 5 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus). Unionin säännöstössä käytettyä 
etäsopimuksen määritelmää olisi mukautettava henkilöllisen soveltamisalan osalta, koska 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain olisi oltava kaikkien 7 artiklassa tarkoitettujen 
osapuolten käytettävissä. "Etäsopimuksen" olennaiset piirteet eivät muutu. Jos muutos 
tehdään, olisi syytä selventää 2 ja 4 luvussa, joissa noudatetaan kuluttajien oikeuksista 
annettua direktiiviä, että etäsopimuksella tarkoitetaan ainoastaan elinkeinonharjoittajien 
välisiä sopimuksia. 

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) joka tehdään elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan ollessa samanaikaisesti läsnä 
paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan 
toimitila,

Or. en

(Ks. direktiivin 2011/83/EU 2 artiklan 8 kohdan a alakohta.)

Perustelu

Mukautetaan tekstiä kuluttajan oikeuksista annettuun direktiiviin.

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) josta kuluttaja on tehnyt tarjouksen 
i alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa;

Or. en
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(Ks. direktiivin 2011/83/EU 2 artiklan 8 kohdan b alakohta.)

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ii) joka tehdään elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tai etäviestimien avulla 
välittömästi sen jälkeen, kun kuluttajaan on 
otettu henkilökohtaisesti erikseen yhteyttä 
paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan 
toimitila, elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan ollessa samanaikaisesti läsnä; tai

Or. en

(Ks. direktiivin 2011/83/EU 2 artiklan 8 kohdan c alakohta.)

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iii) joka tehdään elinkeinonharjoittajan 
järjestämän tutustumiskäynnin aikana, 
jonka tarkoituksena tai seurauksena on 
tavaroiden tai digitaalisen sisällön tai niihin 
liittyvien palvelujen esitteleminen ja 
myyminen kuluttajalle;

Or. en

(Ks. direktiivin 2011/83/EU 2 artiklan 8 kohdan d alakohta.)
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Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

(Ks. g a alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – w alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

(Ks. f c alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

(Ks. f d alakohtaa koskeva tarkistus.)
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Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – y alakohta

Komission teksti Tarkistus

(y) ’velvoitteella’ suoritusta, jonka 
oikeussuhteen yksi osapuoli on velkaa 
toiselle osapuolelle.

Poistetaan.

Or. en

(Ks. g b alakohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Ellei 8 ja 9 artiklassa asetetuista 
vaatimuksista muuta johdu, osapuolet 
voivat sopia, että yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia sovelletaan niiden 
rajatylittäviin liiketoimiin, jotka koskevat 
tavaran kauppaa, digitaalisen sisällön 
toimittamista ja niihin liittyvien palvelujen 
suorittamista 4–7 artiklassa vahvistetun 
alueellisen, aineellisen ja henkilöllisen 
soveltamisalan asettamissa rajoissa.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sopimukset, joissa voidaan käyttää 
yhteistä eurooppalaista kauppalakia

Sopimukset, joissa on mahdollista käyttää 
yhteistä eurooppalaista kauppalakia



PR\929386FI.doc 37/120 PE505.998v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
voidaan käyttää:

1. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
voidaan käyttää etäsopimuksissa, myös 
verkossa tehtävissä sopimuksissa, eli 
seuraavissa:

Or. en

Perustelu

The amendment proposes to offer CESL for distance contracts only. The term "distance 
contracts" has been proposed as it is already used in the acquis. The main area targeted is 
the rapidly growing internet sales sector, where the idea of an optional instrument met robust 
support, even from circles more reluctant towards a broader use of such instrument. The draft 
report seeks to open up debate on this. It deliberately does not provide for a full adaptation of 
CESL to distance trade. This would require further work and analysis, the results of which 
could be fed into the ongoing legislative process.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
on mahdollista käyttää myös 1 kohdan a, 
b ja c alakohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa, jos osapuolet ovat 
neuvotelleet sopimuksen tekemisestä tai 
ryhtyneet muihin valmistelutoimiin 
sopimuksen tekemiseksi käyttäen kaikkiin 
näihin toimiin yksinomaan etäviestimiä 
mutta itse sopimusta ei ole tehty 
etäviestimien avulla.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan mahdollisuus käyttää yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
silloin, kun etäviestimiä on käytetty sopimuksen tekemiseen asti mutta ei itse sopimuksessa 
tekemisessä. On mielivaltaista jättää tällaiset tapaukset yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
ulkopuolelle.

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sekasopimusten ja kulutusluottoon 
liittyvien sopimusten poissulkeminen

Liitännäissopimukset ja sekasopimukset

Or. en

Perustelu

Tarkistuksilla, joita esitetään 6 artiklaan, pyritään ottamaan huomioon huolenilmaukset siitä, 
että komission ehdotuksessa yhteisen eurooppalaisen kauppalain käyttöä rajoitetaan liiaksi 
liitännäissopimusten ja sekasopimusten yhteydessä, toisin sanoen tapauksissa, joissa 
myyntisopimus liittyy luottoon tai luottosopimukseen, ja mahdollistamaan yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käyttö myös näissä tapauksissa. Siksi on tarpeen selventää 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain piiriin kuuluvan sopimuksen suhdetta 
liitännäissopimuksiin sekä yhteisen eurooppalaisen kauppalain soveltamista sekasopimuksiin, 
joihin sisältyy elementtejä, joita ei säännellä yhteisellä eurooppalaisella kauppalailla.

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia ei
saa käyttää sekasopimuksissa, joihin liittyy 
muita elementtejä kuin tavaran kauppa, 
digitaalisen sisällön toimittaminen tai 
niihin liittyvien palvelujen toimittaminen 
5 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

1. Yhteistä eurooppalaista kauppalakia saa 
käyttää myös

(a) tapauksissa, joissa yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain piiriin 
kuuluva sopimus liittyy muuhun 
sopimukseen kuin myyntisopimukseen, 
digitaalisen sisällön toimittamista 
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koskevaan sopimukseen tai niihin 
liittyvään palvelusopimukseen, tai 
(b) tapauksissa, joissa sopimukseen liittyy 
muita elementtejä kuin tavaran kauppa, 
digitaalisen sisällön toimittaminen tai 
niihin liittyvien palvelujen toimittaminen 
5 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, 
edellyttäen, että elementit ja niiden hinta 
voidaan jakaa osiin.

Or. en

Perustelu

Uudessa sanamuodossa selvennetään, että yhteistä eurooppalaista kauppalakia voidaan 
käyttää sekä liitännäissopimuksissa että sekasopimuksissa, ja kuvaillaan tarkoitetut tilanteet. 
Sekasopimusten yhteydessä on tärkeää käyttää perusteena sitä, voidaanko yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain piiriin kuulumattomat elementit ja hinta jakaa osiin. Muutoin on 
vaikea erottaa toisistaan kaksi osaa oikeudellisten seurausten suhteen (ks. tarkistukset 1 b ja 
1 c kohtaan). Ilmausta "voidaan jakaa osiin" käytetään myös liitteessä olevassa 9 artiklassa.

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa tarkoitettuja 
liitännäissopimuksia säännellään 
muutoin sovellettavalla lainsäädännöllä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tekstillä selvennetään, että 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun, yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain piiriin kuuluvaan sopimukseen liittyvään sopimukseen 
sovellettava laki määräytyy asiaa koskevan lainvalintasäännön perusteella. Yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain ei pitäisi koskea liitännäissopimusta.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta – johdanto-osa ja a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa ja 
(a) jos on kyseessä yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain piiriin 
kuuluva sopimus ja toinen osapuoli 
käyttää mitä tahansa oikeutta, 
oikeussuojakeinoa tai 
vastuuvapausperustetta tai jos sopimus ei 
ole pätevä tai sitova, 
liitännäissopimukseen kohdistuvat 
vaikutukset määräytyvät siihen 
sovellettavan kansallisen lain perusteella; 

Or. en

Perustelu

Jos on kyseessä yhteisen eurooppalaisen kauppalain piiriin kuuluva sopimus ja toinen 
osapuoli käyttää mitä tahansa oikeutta, oikeussuojakeinoa tai vastuuvapausperustetta tai jos 
sopimus ei ole pätevä tai sitova, osapuolten liitännäissopimuksen mukaisia velvollisuuksia 
säännellään sovellettavan kansallisen lain perusteella.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) jos on kyseessä liitännäissopimus ja 
toinen osapuoli käyttää mitä tahansa 
oikeutta, oikeussuojakeinoa tai 
vastuuvapausperustetta tai jos sopimus ei 
ole siihen sovellettavan kansallisen lain 
mukaan pätevä tai sitova, osapuolten 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
piiriin kuuluvan sopimuksen mukaiset 
velvollisuudet säilyvät muuttumattomina 
paitsi, jos toinen osapuoli ei olisi tehnyt
kyseistä yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain piiriin kuuluvaa sopimusta 
vaan liitännäissopimuksen tai jos se olisi 
tehnyt sopimuksen olennaisesti 
toisenlaisin sopimusehdoin; tässä 
tapauksessa osapuolella on oikeus purkaa 
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yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
piiriin kuuluva sopimus.

Or. en

Perustelu

Jos on kyseessä liitännäissopimus ja toinen osapuoli käyttää mitä tahansa oikeutta, 
oikeussuojakeinoa tai vastuuvapausperustetta tai jos sopimus ei ole pätevä tai sitova, 
osapuolten yhteisen eurooppalaisen kauppalain piiriin kuuluvan sopimuksen mukaisten 
velvollisuuksien olisi periaatteessa säilyttävä muuttumattomina paitsi, jos heiltä ei voida 
edellyttää sitä.. Siinä tapauksessa kuluttajalla olisi oltava mahdollisuus purkaa 
myyntisopimus. Viimeksi mainittua tilannetta kuvaava teksti on laadittu siten, että otetaan 
huomioon 48 artiklan 1 kohdan a alakohta, joka koskee sopimuksesta vapautumista. 

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa katsotaan, että 
sopimukseen liittyvistä muista 
elementeistä sovitaan 
liitännäissopimuksessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa tekstissä selvennetään, että jos sekasopimukseen liittyy elementti, joka ei kuulu 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain piiriin, kuten kuljetuspalveluita tai puhelinpalvelu, 
tällaista elementtiä käsitellään liitännäissopimuksena.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jos sopimukseen liittyy muita 
elementtejä kuin tavaran kauppa, 
digitaalisen sisällön toimittaminen ja 
niihin liittyvien palvelujen toimittaminen 
5 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä ja 
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jos elementtejä ja niiden hintaa ei voida 
jakaa osiin, yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia ei saa käyttää sopimuksessa.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää, että jos sekasopimukseen liittyy elementti, joka ei kuulu yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain piiriin ja elementtiä tai sen hintaa ei voida jakaa osiin, yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia ei voida valita. 

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä suhteissa sopimus yhteisen 

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

eurooppalaisen kauppalain käytöstä on 
pätevä vain jos kuluttaja on antanut 
suostumuksensa nimenomaisella 
lausumalla erillään siitä lausumasta, jolla 
hän on suostunut sopimuksen tekemiseen, 
ja jos 9 artiklan vaatimuksia noudatetaan. 
Elinkeinonharjoittajan on toimitettava 
kuluttajalle vahvistus kyseisestä 
sopimuksesta pysyvällä välineellä.

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä suhteissa yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia ei voida valita osittain, vaan 
ainoastaan kokonaisuudessaan.

3. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä suhteissa yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia ei voida valita osittain, vaan 
ainoastaan kokonaisuudessaan. 
Elinkeinonharjoittajien välisissä suhteissa 
yhteinen eurooppalainen kauppalaki 
voidaan valita osittain, mikäli siinä ei ole 
estetty asiaa koskevien säännösten 
poisjättämistä.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että elinkeinonharjoittajien välisissä suhteissa yhteinen eurooppalainen 
kauppalaki voidaan valita osittain mutta osapuolet eivät voi silti välttää sen pakollisten 
sääntöjen noudattamista.

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun osapuolet ovat pätevästi sopineet, että 
tietyssä sopimuksessa käytetään yhteistä 

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

yhteistä eurooppalaista kauppalakia, 
sopimuksen määräyksissä käsiteltyjä 
seikkoja säännellään yksinomaan yhteisellä 
eurooppalaisella kauppalailla eikä 
sopimusoikeuden järjestelmällä, jolla 
sopimusta säänneltäisiin sovellettavaksi 
lainsäädännöksi määritetyssä 
oikeusjärjestyksessä, mikäli asiasta ei olisi 
sovittu.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki on kunkin jäsenvaltion 
oikeusjärjestykseen kuuluva pätevä toinen järjestelmä. Se kuuluu tarkistuksiin, joilla 
selvennetään yhteisen eurooppalaisen kauppalain ja Rooma I -asetuksen välistä suhdetta.

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun osapuolet aloittavat neuvottelut 
tai ryhtyvät muihin valmistelutoimiin 
sopimuksen tekemiseksi siten, että 
viitataan yhteiseen eurooppalaiseen 
kauppalakiin, yhteisellä eurooppalaisella 
kauppalailla säännellään myös ennen 
sopimuksentekoa sovellettavan 
tiedonantovelvollisuuden noudattamista 
ja sen laiminlyöntiä koskevia 
oikeussuojakeinoja ja muita ennen 
sopimuksen tekemistä merkittäviä 
seikkoja.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
soveltaminen ei vaikuta asiaan liittyvän 
lainvalintasäännön mukaisesti 
sovellettavaan lakiin, jos 
elinkeinonharjoittaja on viitannut myös 
muihin järjestelmiin.
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Or. en

Perustelu

Ehdotetun tekstin mukaan yhteisellä eurooppalaisella kauppalailla olisi säänneltävä 
sopimuksen tekoa edeltävää vaihetta, kun osapuolet viittaavat neuvotteluissa yhteiseen 
eurooppalaiseen kauppalakiin, päinvastoin kuin komission valitsemassa ratkaisussa, jonka 
mukaan yhteiseen eurooppalaiseen kauppalakiin sisältyviä, sopimuksen tekoa edeltävään 
vaiheeseen liittyviä tiedotusvelvollisuuksia sovelletaan vain, kun sopimus on tosiasiallisesti 
tehty, eli takautuvasti. Toisessa alakohdassa täsmennetään, että elinkeinonharjoittajan on 
noudatettava molempia standardeja vain, jos hän on jättänyt avoimeksi, onko hän valmis 
tekemään sopimuksen yhteisen eurooppalaisen kauppalain vai muutoin sovellettavan lain 
mukaisesti.

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
 Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 

soveltamisalaan kuuluvat seikat
1. Yhteisellä eurooppalaisella 
kauppalailla säännellään seuraavia 
seikkoja:
(a) sopimuksen tekoa edeltävät 
tiedonantovelvollisuudet;
(b) sopimuksen tekeminen, 
muotovaatimukset mukaan luettuina;
(c) peruuttamisoikeus ja sen seuraukset;
(d) sopimuksesta vapautuminen 
erehdyksen, vilpin, uhkauksen tai 
hyväksikäytön perusteella ja tällaisen 
vapautumisen seuraukset;
(e) sopimuksen tulkinta;
(f) kyseisen sopimuksen sisältö ja 
oikeusvaikutukset;
(g) sopimusehtojen kohtuullisuusarviointi 
ja ehtojen kohtuuttomuuden seuraukset;
(h) osapuolten oikeudet ja velvollisuudet;
(i) oikeussuojakeinot sopimusvelvoitteen 
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laiminlyönnin vuoksi;
(j) palautukset, jotka suoritetaan 
sopimuksesta vapautumisen tai 
sopimuksen purkamisen vuoksi tai siksi, 
että sopimus ei ole sitova;
(k) vanhentuminen ja oikeuksien 
lakkaaminen;
(l) seuraamukset, joita voidaan määrätä, 
jos sen soveltamisesta johtuvia 
velvollisuuksia rikotaan. 

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa 11 a artiklassa yhdistetään positiivinen luettelo, jossa mainitaan yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain kattamat seikat (1 kohta) negatiiviseen luetteloon, joka ei ole 
tyhjentävä ja joka sisältää soveltamisalan ulkopuolelle jäävät seikat, jotka mainitaan vain 
komission ehdotuksen johdanto-osan 27 kappaleessa (2 kohta). Tarkoituksena on esittää 
mahdollisimman selvästi yhteisen eurooppalaisen kauppalain piiriin ja kansallisen 
lainsäädännön piiriin kuuluvat seikat.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Seikkoja, joita ei säännellä yhteisellä 
eurooppalaisella kauppalailla, 
säännellään kansallisen lainsäädännön 
säännöksillä, joita sovelletaan asetusten 
(EY) N:o 593/2008 ja (EY) N:o 864/2007 
tai jonkin muun lainvalintasäännön 
perusteella. Näihin kuuluvat
(a) oikeushenkilöllisyys;
(b) oikeuskelpoisuuden puuttumisesta, 
lainvastaisuudesta tai moraalittomuudesta 
johtuva sopimuksen pätemättömyys, paitsi 
jos laittomuuden tai moraalittomuuden 
syitä säännellään yhteisellä 
eurooppalaisella kauppalailla;
(c) sopimuksessa käytettävän kielen 
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määrittäminen;
(d) syrjintäkieltoon liittyvät näkökohdat;
(e) edustus;
(f) tilanne jossa velallisia ja velkojia on 
useita, mukaan lukien oikeuksien siirto;
(g) kuittaus ja sulautuminen;
(h) varallisuusoikeus, mukaan lukien 
omistusoikeuden siirto;
(i) immateriaalioikeus sekä
(j) vahingonkorvausoikeus mukaan 
lukien kysymys siitä, voidaanko 
sopimukseen perustuvia ja 
sopimuksenulkoisia rinnakkaisia 
vahingonkorvauskanteita ajaa yhdessä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa 11 a artiklassa yhdistetään positiivinen luettelo, jossa mainitaan yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain kattamat seikat (1 kohta) negatiiviseen luetteloon, joka ei ole 
tyhjentävä ja joka sisältää soveltamisalan ulkopuolelle jäävät seikat, jotka mainitaan vain 
komission ehdotuksen johdanto-osan 27 kappaleessa (2 kohta). Tarkoituksena on esittää 
mahdollisimman selvästi yhteisen eurooppalaisen kauppalain piiriin ja kansallisen 
lainsäädännön piiriin kuuluvat seikat.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan säännökset eivät 
vaikuta muiden kuin jäsenvaltioiden 
sitoviin sääntöihin, joita voidaan soveltaa 
asiaa koskevan lainvalintasäännön 
mukaisesti. 

Or. en
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Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Tämän asetuksen soveltamista koskevien 

tuomioiden tiedoksiantaminen
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tuomioistuinten antamat, tämän 
asetuksen tulkintaa koskevat 
lainvoimaiset tuomiot annetaan ilman 
aiheetonta viivytystä tiedoksi komissiolle.
2. Komissio perustaa järjestelmän, jonka 
välityksellä voidaan tarkastella tietoja 
1 kohdassa tarkoitetuista tuomioista ja 
asiaa koskevista Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomioista. Tämä 
järjestelmä saatetaan yleisön saataville.

Or. en

(Ks. 186 a artiklaa koskeva tarkistus; tekstiä on tarkistettu.)

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Uudelleentarkastelu

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

Or. en

(Ks. 186 b artiklaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Voimaantulo ja soveltaminen

1. Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
2. Sitä sovelletaan [6 kuukauden kuluttua 
voimaantulosta].
Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan 
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

(Ks. 186 f artiklaan tehty tarkistus.)
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Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
Sisällysluettelo

Komission teksti Tarkistus

Sisällysluettelo poistetaan.

Or. en

(Ks. tarkistus, jolla sisällysluettelo sisällytetään säädösosan alkuun.)

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
II osa – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

II osa
Yhteisen eurooppalaisen kauppalain

säännökset

Or. en

Perustelu

Esitetään useita tarkistuksia, joilla pyritään yhdistämään itse asetus ja liite. Sisällön jaottelu 
asetukseen ja sen liitteeseen on aiheuttanut sekaannusta eikä ole tarpeellinen.

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän velvollisuuden rikkominen voi 
estää rikkonutta osapuolta käyttämästä 
sellaista oikeutta, oikeussuojakeinoa tai 
vastuuvapausperustetta tai vetoamasta 
sellaiseen oikeuteen, oikeussuojakeinoon 
tai vastuuvapausperusteeseen, joka sillä 
muutoin olisi käytettävissään, tai se voi 
aiheuttaa tälle osapuolelle vastuun 
menetyksestä, jonka velvollisuuden 
rikkominen aiheuttaa toiselle osapuolelle.

2. Tämän velvollisuuden rikkominen voi 
estää rikkonutta osapuolta käyttämästä 
sellaista oikeutta, oikeussuojakeinoa tai 
vastuuvapausperustetta tai vetoamasta 
sellaiseen oikeuteen, oikeussuojakeinoon 
tai vastuuvapausperusteeseen, joka sillä 
muutoin olisi käytettävissään mutta joka ei 
anna välitöntä oikeutta 
sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä 
johtuviin oikeussuojakeinoihin
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki on kunkin jäsenvaltion 
oikeusjärjestykseen kuuluva pätevä toinen järjestelmä. Se kuuluu tarkistuksiin, joilla 
selvennetään yhteisen eurooppalaisen kauppalain ja Rooma I -asetuksen välistä suhdetta.

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sekasopimukset Sopimukset, joihin liittyy palvelujen 
toimittaminen                                    

Or. en

Perustelu

Otsikkoa tarkistetaan, jotta voidaan erottaa paremmin toisistaan tämän säännöksen piiriin 
kuuluvat tapaukset yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevan asetuksen 6 artiklan piiriin 
kuuluvista tapauksista.

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan ilmoituksiin, 
joita annetaan yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain ja sopimuksen sääntöjen 
nojalla eri tarkoituksia varten. 
’Ilmoituksiin’ kuuluu kaikkien sellaisten 
lausumien tiedoksiantaminen, joiden 
tarkoituksena on saavuttaa oikeusvaikutus 
tai antaa tietoa oikeudellista tarkoitusta 
varten.

1. ’Ilmoituksiin’ kuuluu kaikkien sellaisten 
lausumien tiedoksiantaminen, joiden 
tarkoituksena on saavuttaa oikeusvaikutus 
tai antaa tietoa oikeudellista tarkoitusta 
varten.

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa yksinkertaistetaan. Ensimmäinen virke ei ole tarpeen, koska säännöksen yleinen 
soveltaminen käy ilmi jo siitä, että se on sijoitettu lukuun "Yleiset säännökset".
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Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan 
kaikkien yhteisessä eurooppalaisessa 
kauppalaissa tarkoitettujen määräaikojen 
laskemiseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistetaan tekstiä. Ensimmäinen kohta ei ole tarpeen, koska säännöksen yleinen 
soveltaminen käy ilmi jo siitä, että se on sijoitettu lukuun "Yleiset säännökset".

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos päivinä, viikkoina, kuukausina tai 
vuosina ilmaistu määräaika lasketaan 
jonkin tapahtuman toteutumisesta, toimen 
suorittamisesta tai jostakin ajankohdasta 
lukien, päivän, jonka aikana tapahtuma 
toteutuu tai toimi suoritetaan, tai kyseisen 
ajankohdan ei katsota kuuluvan kyseiseen 
määräaikaan.

Or. en

(Ks. 3 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Kohtien järjestystä ehdotetaan muutattavan määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin 
sovellettavista säännöistä 3. kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) 
N:o 1182/71 mukaisesti, koska se sisältää unionin lainsäädännössä määrärajan laskemiseen 
sovellettavat yleiset säännöt.
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Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos päivinä, viikkoina, kuukausina tai 
vuosina ilmaistu määräaika lasketaan 
jonkin tapahtuman toteutumisesta, toimen 
suorittamisesta tai jostakin ajankohdasta 
lukien, päivää, jonka aikana tapahtuma 
toteutuu tai toimi suoritetaan, tai kyseistä 
ajankohtaa ei lueta kyseiseen 
määräaikaan.

Poistetaan.

Or. en

(Ks. 1 a kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos henkilö lähettää toiselle henkilölle 
asiakirjan, jossa asetetaan määräaika, 
johon mennessä vastaanottajan on 
vastattava tai toteutettava jokin muu 
toimenpide, mutta ei mainita, milloin 
määräaika alkaa kulua, määräajan 
lasketaan alkavan hetkestä, jolloin 
asiakirja saapuu vastaanottajalle, ellei 
toisin mainita.

Poistetaan.

Or. en

(Ks. 7 a kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jos henkilö lähettää toiselle 
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henkilölle asiakirjan, jossa asetetaan 
määräaika, johon mennessä 
vastaanottajan on vastattava tai 
toteutettava jokin muu toimenpide, mutta 
ei mainita, milloin määräaika alkaa 
kulua, määräajan on laskettava alkavan 
hetkestä, jolloin asiakirja saapuu 
vastaanottajalle, ellei toisin mainita.

Or. en

(Ks. 6 kohtaa koskeva tarkistus; tekstiä on tarkistettu.)

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarkoitusta ilmentävien yksipuolisten 
lausumien tulkintaan sovelletaan 59–
65 artiklan säännöksiä soveltuvin osin.

Poistetaan.

Or. en

(Ks. 58 artiklan 3 a kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tarkoitusta ilmentävien yksipuolisten 
lausumien tulkintaan sovelletaan 
5 luvussa vahvistettuja, suostumuksessa 
olevia puutteita koskevia sääntöjä 
soveltuvin osin.

Poistetaan.

Or. en

(Ks. -48 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus.)
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Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 24 artikla – 3 kohta - e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) sopimusehdot. (e) ehdot, joiden perusteella 
elinkeinonharjoittaja on valmistautunut 
tekemään sopimuksen.

Or. en

Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elinkeinonharjoittajan on varmistettava, 
että 3 kohdan e alakohdassa tarkoitetut 
sopimusehdot asetetaan saataville 
kirjaimilla tai muilla ymmärrettävillä 
merkeillä esitettyinä ja tallennettuina 
pysyvälle välineelle sellaiselle alustalle, 
joka mahdollistaa tekstin sisältämän tiedon 
lukemisen, tallentamisen ja jäljentämisen 
aineellisessa muodossa.

4. Rajoittamatta 1 jaksoon sisältyvien 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisiä suhteita koskevien mahdollisten 
tiukempien vaatimusten soveltamista 
elinkeinonharjoittajan on varmistettava, 
että 3 kohdan e alakohdassa tarkoitetut 
ehdot asetetaan saataville kirjaimilla tai 
muilla ymmärrettävillä merkeillä 
esitettyinä ja tallennettuina pysyvälle 
välineelle sellaiselle alustalle, joka 
mahdollistaa tekstin sisältämän tiedon 
lukemisen, tallentamisen ja jäljentämisen 
aineellisessa muodossa.

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Elinkeinonharjoittajan on sähköisin 
välinein ja ilman aiheetonta viivytystä 
ilmoitettava, että se on vastaanottanut 
toisen osapuolen esittämän tarjouksen tai 

5. Elinkeinonharjoittajan on sähköisin 
välinein ja ilman aiheetonta viivytystä 
ilmoitettava, että se on vastaanottanut 
toisen osapuolen esittämän tarjouksen tai 
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hyväksymisen. hyväksymisen. Ilmoituksessa on esitettävä 
tarjouksen tai hyväksynnän sisältö.

Or. en

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimukseen pääseminen perustuu 
tarjouksen hyväksymiseen. Tarjous 
voidaan hyväksyä joko nimenomaisesti tai 
muun lausuman tai käyttäytymisen 
perusteella.

2. Sopimukseen pääseminen perustuu 
tarjouksen hyväksymiseen.

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa yksinkertaistetaan. Ehdotuksen 34 artiklan 1 kohdassa todetaan jo, että 
hyväksyminen voidaan ilmasta minkä tahansa lausuman tai käyttäytymisen muodossa.

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 31 artikla – 1 kohta - b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) sen sisältö on riittävän täsmällinen ja 
varma, jotta sopimus voidaan tehdä.

(b) sen sisältö on riittävän täsmällinen ja 
varma, jotta sopimus voidaan tehdä. 
Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä suhteissa tarjouksen katsotaan 
olevan riittävän täsmällinen ja varma 
vain, jos siihen sisältyy kohde, määrä tai 
kesto ja hinta.

Or. en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisten sopimusten yhteydessä on syytä täsmentää 
tarjouksen vähimmäissisältö.

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  -48 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-48 artikla
Soveltamisala

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
sopimuksesta vapautumiseen sisällön 
puutteiden tai vastaavien puutteiden 
vuoksi.
2. Tämän luvun sääntöjä sovelletaan 
soveltuvin osin tarjouksesta, 
hyväksynnästä tai muusta tarkoitusta 
ilmentävästä yksipuolisesta lausumasta tai 
vastaavasta menettelystä vapautumiseen.

Or. en

(Ks. 2 kohdan osalta 12 artiklan 4 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Selvennys.
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Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 48 artikla – 1 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) osapuoli ei ilman tätä erehdystä olisi 
tehnyt sopimusta tai olisi tehnyt sen 
olennaisesti toisenlaisin sopimusehdoin, ja 
toinen osapuoli tiesi tai sen voidaan 
olettaa tienneen tämän; ja

(a) osapuoli ei ilman tätä erehdystä olisi 
tehnyt sopimusta tai olisi tehnyt sen 
olennaisesti toisenlaisin sopimusehdoin;

Or. en

Perustelu

Ei ole asianmukaista sitoa osapuolta sen tekemiin virheisiin, esim. kirjoitusvirheisiin, 
edellyttämällä toiselta osapuolelta osavastuuta.

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 48 artikla – 1 kohta - b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) aiheutti erehdyksen; i) aiheutti erehdyksen; tai

Or. en

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 48 artikla – 1 kohta - b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) aiheutti sen, että sopimus tehtiin 
erehdyksen pohjalta, laiminlyömällä 
2 luvun 1–4 jaksoon perustuvan, ennen 
sopimuksentekoa sovellettavan 
tiedonantovelvollisuuden noudattamisen;

ii) aiheutti sen, että sopimus tehtiin 
erehdyksen pohjalta, laiminlyömällä 
2 luvun 1–4 jaksoon perustuvan, ennen 
sopimuksentekoa sovellettavan 
tiedonantovelvollisuuden noudattamisen; 
tai

Or. en
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Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 48 artikla – 1 kohta - b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) teki saman erehdyksen. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sopimuksesta vapautuminen yleisen erehdyksen vuoksi vaikuttaa tässä luvussa poikkeukselta. 
Tällaisiin tapauksiin löydetään ratkaisu tulkinnan avulla tai muuttamalla olosuhteita.

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 49 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Sen määrittämiseksi, edellyttääkö 
kunniallisen ja vilpittömän menettelyn 
periaate osapuolta antamaan määrätyt 
tiedot, on otettava huomioon kaikki asiaan 
liittyvät olosuhteet, kuten

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 49 artikla – 3 kohta - e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se, miten ilmeisesti tiedolla oli 
merkitystä toiselle osapuolelle; ja

(e) se, miten todennäköisesti tiedolla oli 
merkitystä toiselle osapuolelle; ja

Or. en
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Perustelu

Tekstiä mukautetaan 23 artiklan 2 kohtaan (tietojen antaminen tavaroista ja niihin liittyvistä 
palveluista), joka sisältää vastaavan luettelon. Ei ole mitään syytä, miksi toiselle osapuolelle 
annettavan tiedon merkityksellisyyden raja-arvon olisi oltava tässä kohdassa korkeampi. 

Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  50 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 a artikla
Kolmannet osapuolet

1. Jos kolmas osapuoli, jonka toimista 
henkilö on vastuussa, tai joka kyseisen 
henkilön suostumuksella osallistuu 
sopimuksen tekemiseen
(a) aiheuttaa virheen tai tietää tai hänen 
voidaan olettaa tietävän virheestä tai
(b) syyllistyy petokseen, uhkaukseen tai 
hyväksikäyttöön,
tässä luvussa tarkoitetut 
oikeussuojakeinot ovat käytettävissä 
samoin kuin silloin, jos vastuussa ollut tai 
suostumuksen antanut henkilö olisi itse 
toiminut tai tieto olisi ollut hänellä.
2. Jos kolmas osapuoli, jonka toimista 
henkilö ei ole vastuussa, ja jolla ei ole 
kyseisen henkilön suostumusta osallistua 
sopimuksen tekemiseen, syyllistyy 
petokseen tai uhkaukseen, tässä luvussa 
tarkoitetut oikeussuojakeinot ovat 
käytettävissä, jos kyseinen henkilö tiesi tai 
hänen voidaan kohtuullisesti olettaa 
tienneen asiaan liittyvistä seikoista tai jos 
hän ei sopimuksesta vapautumisen 
ajankohtana toiminut sopimuksen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei ollut sääntöä erehdyksistä, petoksista, uhkauksista ja hyväksikäytöstä, joihin 



PR\929386FI.doc 61/120 PE505.998v02-00

FI

syyllisiä ovat kolmannet osapuolet.

Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 55 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Osapuolella, jolla on tämän luvun nojalla 
oikeus vapautua sopimuksesta tai jolla oli 
tämä oikeus ennen kuin se menetti sen 
määräajan tai sopimuksen vahvistamisen 
seurauksena, on vapautumisesta 
riippumatta oikeus saada toiselta 
osapuolelta korvausta menetyksistä, joita 
sille on aiheutunut erehdyksen, petoksen, 
uhkauksen tai hyväksikäytön seurauksena, 
edellyttäen että toinen osapuoli tiesi tai sen 
voidaan olettaa tienneen asiaa koskevista 
olosuhteista.

Osapuolella, jolla on tämän luvun nojalla 
oikeus vapautua sopimuksesta tai jolla oli 
tämä oikeus ennen kuin se menetti sen 
määräajan tai sopimuksen vahvistamisen 
seurauksena, on vapautumisesta 
riippumatta oikeus saada toiselta 
osapuolelta 16 luvun säännösten 
mukaisesti korvausta menetyksistä, joita 
sille on aiheutunut erehdyksen, petoksen, 
uhkauksen tai hyväksikäytön seurauksena, 
edellyttäen että toinen osapuoli tiesi tai sen 
voidaan olettaa tienneen asiaa koskevista 
olosuhteista.

Or. en

Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos osapuoli on tarkoittanut, että 
sopimuksessa käytetään jotakin ilmaisua 
tietyssä merkityksessä, ja toinen osapuoli 
on sopimuksen tekoajankohtana tiennyt tai 
sen voidaan olettaa tienneen tuosta 
tarkoituksesta, ilmaisua on tulkittava 
ensimmäisen osapuolen tarkoittamalla 
tavalla.

2. Jos osapuoli on tarkoittanut, että 
sopimuksessa käytetään jotakin ilmaisua 
tai vastaavaa menettelyä tietyssä 
merkityksessä, ja toinen osapuoli on 
sopimuksen tekoajankohtana tiennyt tai sen 
voidaan olettaa tienneen tuosta 
tarkoituksesta, ilmaisua tai vastaavaa 
menettelyä on tulkittava ensimmäisen 
osapuolen tarkoittamalla tavalla.

Or. en
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Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 58 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sopimuksessa käytettyjä ilmaisuja on 
tulkittava sopimuskokonaisuuden 
kannalta.

Or. en

(Ks. 60 artiklaa koskeva tarkistus; tekstiä on tarkistettu.)

Perustelu

Tarkistuksilla on tarkoitus muuttaa tulkintaa koskevien säännösten järjestystä, jotta luvusta 
tulisi helppolukuisempi ja helppokäyttöisempi.

Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 58 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tämän luvun sääntöjä sovelletaan 
soveltuvin osin tarjouksen, hyväksynnän 
tai muun tarkoitusta ilmentävän 
yksipuolisen lausuman tai vastaavan 
menettelyn tulkintaan.

Or. en

(Ks. 12 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus; tekstiä on tarkistettu.)

Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 59 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) olosuhteet, joissa sopimus on tehty, ja 
sitä edeltävät neuvottelut;

a) olosuhteet, joissa sopimus on tehty;

Or. en
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Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 59 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osapuolten käyttäytyminen, myös 
sopimuksenteon jälkeen;

b) osapuolten käyttäytyminen ennen
sopimuksentekoa, sen aikana ja sen
jälkeen;

Or. en

Perustelu

Selkeytetään sanamuotoa.

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 59 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osapuolten aikaisemmat tulkinnat 
samanlaisista tai vastaavista ehdoista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 60 artikla

Komission teksti Tarkistus

60 artikla Poistetaan.
Ilmaisujen merkitys 

sopimuskokonaisuudessa
Sopimuksessa käytettyjä ilmaisuja on 
tulkittava sopimuskokonaisuuden 
kannalta.
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Or. en

(Ks. 58 artiklan 3 a kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  61 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

61 a artikla
Ensisijaisena tulkintatavoitteena 

sopimusehtojen voimassapitäminen
Tulkintaa, joka jättää sopimusehdot 
voimaan, on pidettävä ensisijaisena 
muihin tulkintoihin nähden.

Or. en

(Ks. 63 artiklaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  61 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

61 b artikla
Tulkinta kuluttajan hyväksi

1. Jos elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tehdyssä sopimuksessa olevan 
ehdon tulkinnasta on epäselvyyttä, ehtoa 
on tulkittava kuluttajan kannalta 
edullisimmalla tavalla, paitsi jos ehto oli 
kuluttajan esittämä.
2. Osapuolet eivät voi kuluttajan 
vahingoksi sulkea pois tämän artiklan 
soveltamista tai poiketa siitä tai muuttaa 
sen vaikutuksia.

Or. en

(Ks. 64 artiklaa koskeva tarkistus.)
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Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 62 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yksilöllisesti neuvoteltujen 
sopimusehtojen ensisijainen soveltaminen

Sopimusehdot, joista ei ole neuvoteltu
yksilöllisesti

Or. en

Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 62 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos tilanteessa, jota ei voitu ratkaista 
61 b artiklan mukaisesti, sopimusehdon 
tulkinnasta on epäselvyyttä ja kyseessä on 
ehto, josta ei ole neuvoteltu yksilöllisesti 
7 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, 
ehtoa on tulkittava ensisijaisesti sen 
esittäneen osapuolen vahingoksi.

Or. en

(Ks. 65 artiklaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Ehdotuksen 65 artikla on sisällytetty 62 artiklaan, koska teksti on selkeämpi ja sitä on 
helpompi lukea, kun kaikki sellaisten sopimusehtojen tulkintaa koskevat säännökset, joista ei 
ole neuvoteltu yksilöllisesti, on koottu yhteen. Sanamuotoa on täsmennetty.

Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 63 artikla

Komission teksti Tarkistus

63 artikla Poistetaan.
Ensisijaisena tulkintatavoitteena 

sopimusehtojen voimassapitäminen
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Tulkintaa, joka jättää sopimusehdot 
voimaan, on pidettävä ensisijaisena 
muihin tulkintoihin nähden.

Or. en

(Ks. 61 a artiklaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 64 artikla

Komission teksti Tarkistus

64 artikla Poistetaan.
Tulkinta kuluttajan hyväksi

1. Jos elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tehdyssä sopimuksessa olevan 
ehdon tulkinnasta on epäselvyyttä, ehtoa 
on tulkittava kuluttajan kannalta 
edullisimmalla tavalla, paitsi jos ehto oli 
kuluttajan esittämä.
2. Osapuolet eivät voi kuluttajan 
vahingoksi sulkea pois tämän artiklan 
soveltamista tai poiketa siitä tai muuttaa 
sen vaikutuksia.

Or. en

(Ks. 61 b artiklaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 65 artikla

Komission teksti Tarkistus

65 artikla Poistetaan.
Tulkinta sopimusehdon laatijan 

vahingoksi
Jos muussa kuin 64 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvassa sopimuksessa 
olevan sopimusehdon tulkinnasta on 
epäselvyyttä ja kyseessä on ehto, jota ei 
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ole neuvoteltu yksilöllisesti 7 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä, ehtoa on 
tulkittava ensisijaisesti sen esittäneen 
osapuolen vahingoksi.

Or. en

(Ks. 62 artiklan 1 a kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – III osa – 7 luku – 1 jakso (uusi) – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1 jakso: Yleiset säännökset

Or. en

Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kauppatapa ja käytännöt eivät sido 
osapuolia siltä osin kuin ne ovat 
ristiriidassa yksilöllisesti neuvoteltujen 
sopimusehtojen tai yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain pakottavien 
sääntöjen kanssa.

3. Kauppatapa ja käytännöt eivät sido 
osapuolia siltä osin kuin ne ovat 
ristiriidassa osapuolten välisen 
sopimuksen tai yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain pakottavien sääntöjen kanssa.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 68 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
implisiittisesti sovellettavan sopimusehdon 
on oltava mahdollisimman pitkälti 
sellainen, että se todennäköisesti toteuttaisi 
osapuolten tahdon siinä tapauksessa, että 
nämä olisivat sopineet asiasta.

2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
implisiittisesti sovellettavan sopimusehdon 
on oltava mahdollisimman pitkälti 
sellainen, että se todennäköisesti toteuttaisi 
osapuolten tahdon.

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa yksinkertaistetaan.

Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 69 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

(Ks. 2 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Artiklan 2 kohta on sisällytetty 1 kohtaan artiklan rakenteen yksinkertaistamiseksi.

Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 69 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamista 
varten katsotaan, että 
elinkeinonharjoittajan mainostamista tai 
markkinointia hoitavan henkilön 
antaman lausuman on antanut 
elinkeinonharjoittaja itse.

Poistetaan.

Or. en

(Ks. 1 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 70 artikla

Komission teksti Tarkistus

70 artikla Poistetaan.
Velvollisuus kiinnittää huomiota 

sopimusehtoihin, joita ei ole neuvoteltu 
yksilöllisesti

1. Sellaisiin toisen osapuolen 
yksipuolisesti esittämiin sopimusehtoihin, 
joita ei ole neuvoteltu yksilöllisesti 
7 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, 
voidaan vedota toista osapuolta vastaan 
vain jos toinen osapuoli oli tietoinen 
niistä tai jos ehdot esittänyt osapuoli oli 
toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet 
saattaakseen ne toisen osapuolen 
huomioon ennen sopimuksen tekemistä
tai sen tekemisen yhteydessä.
2. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä suhteissa katsotaan tätä artiklaa 
sovellettaessa, että sopimusehtoja ei ole 
saatettu riittävällä tavalla kuluttajan 
huomioon, jos niihin vain viitataan 
sopimusasiakirjassa, vaikka kuluttaja 
allekirjoittaisi kyseisen asiakirjan.
3. Osapuolet eivät voi sulkea pois tämän 
artiklan soveltamista tai poiketa siitä tai 
muuttaa sen vaikutuksia.
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Or. en

(Ks. 76 a artiklaa koskeva tarkistus; tekstiä on tarkistettu.)

Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 71 artikla

Komission teksti Tarkistus

71 artikla Poistetaan.
Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tehdyn sopimuksen lisämaksut

1. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
väliseen sopimukseen sisältyvä 
sopimusehto, joka velvoittaa kuluttajan 
suorittamaan muita maksuja 
elinkeinonharjoittajan pääasiallisesta 
sopimusvelvoitteesta suoritettavan 
vastikkeen lisäksi ja johon on saatu 
suostumus käyttämällä oletusvalintoja, 
jotka kuluttajan on hylättävä välttääkseen 
maksun, ei sido kuluttajaa, paitsi jos 
kuluttaja on nimenomaisesti suostunut 
lisämaksuun ennen kuin sopimus on 
tullut häntä sitovaksi. Jos kuluttaja on 
suorittanut lisämaksun, hänellä on oikeus 
saada se takaisin.
2. Osapuolet eivät voi kuluttajan 
vahingoksi sulkea pois tämän artiklan 
soveltamista tai poiketa siitä tai muuttaa 
sen vaikutuksia.

Or. en

(Ks. 76 b artiklaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osapuolet eivät voi sulkea pois tämän 
artiklan soveltamista tai poiketa siitä tai 

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

Or. en

Perustelu

Jotta ei rajoiteta liian paljon elinkeinonharjoittajien välisiin toimiin liittyvää 
sopimusvapautta, 74 artiklan säännösten olisi oltava pakottavia vain elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välisissä toimissa.

Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – III osa – 7 luku – 2 jakso (uusi) – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2 jakso: Elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisiä sopimuksia koskevat 

erityissäännökset

Or. en

Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  76 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

76 a artikla
Velvollisuus kiinnittää huomiota 

sopimusehtoihin, joista ei ole neuvoteltu 
yksilöllisesti

Or. en

Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 76 a artikla – 1 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisiin elinkeinonharjoittajan 
esittämiin sopimusehtoihin, joista ei ole 
neuvoteltu yksilöllisesti 7 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä, voidaan 
vedota kuluttajaa vastaan vain jos 
kuluttaja oli tietoinen niistä tai jos 
elinkeinonharjoittaja oli toteuttanut 
kohtuulliset toimenpiteet saattaakseen ne 
kuluttajan huomioon ennen sopimuksen 
tekemistä tai sen tekemisen yhteydessä.

Or. en

(Ks. 70 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Riittää, jos säädetään velvollisuudesta kiinnittää huomiota sopimusehtoihin, joista ei ole 
neuvoteltu yksilöllisesti vain elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten sopimusten 
yhteydessä. Näin otetaan huomioon huoli siitä, että tämä sääntö koskisi myös 
elinkeinonharjoittajien välisiä sopimussuhteita.

Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 76 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä artiklaa sovellettaessa katsotaan, 
että sopimusehtoja ei ole saatettu 
riittävällä tavalla kuluttajan huomioon, 
mikäli
(a) niitä ei ole esitetty siten, että kuluttaja 
kiinnittää huomiota niiden olemassaoloon 
ja
(b) elinkeinonharjoittaja ei ole antanut 
niitä kuluttajalle tai asettanut hänen 
saatavilleen siten, että kuluttajalla on 
mahdollisuus ymmärtää ne ennen 
sopimuksen tekemistä.

Or. en
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(Ks. 70 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus; tekstiä on tarkistettu.)

Perustelu

Kyseistä 70 artiklan 2 kohtaa on arvosteltu siitä, että siinä ainoastaan säädetään, mikä 
käyttäytyminen ei ole riittävää sopimusehtojen saattamiseksi kuluttajan huomioon. 
Ehdotetussa uudessa tekstissä pyritään kuvaamaan, mitä on tehtävä tämän velvoitteen 
noudattamiseksi: elinkeinonharjoittaja, joka esittää sopimusehtoja, joista ei ole neuvoteltu 
yksilöllisesti, voi vedota näihin ehtoihin kuluttajaa vastaan vain, jos hän on esittänyt ne siten, 
että kuluttaja kiinnittää huomiota niiden olemassaoloon ja että kuluttajalla on mahdollisuus 
ymmärtää ne ennen sopimuksen tekemistä.

Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 76 a artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Sopimusehtoja ei katsota saatetun 
riittävällä tavalla kuluttajan huomioon, 
jos niihin vain viitataan 
sopimusasiakirjassa, vaikka kuluttaja 
allekirjoittaisi kyseisen asiakirjan.

Or. en

(Ks. 70 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 76 a artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

(Ks. 70 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus.)
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Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  76 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

76 b artikla
Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä tehdyn sopimuksen lisämaksut

1. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
väliseen sopimukseen sisältyvä 
sopimusehto, joka velvoittaa kuluttajan 
suorittamaan muita maksuja 
elinkeinonharjoittajan pääasiallisesta 
sopimusvelvoitteesta suoritettavan 
vastikkeen lisäksi ja johon on saatu 
suostumus käyttämällä oletusvalintoja, 
jotka kuluttajan on hylättävä välttääkseen 
maksun, ei sido kuluttajaa, paitsi jos 
kuluttaja on nimenomaisesti suostunut 
lisämaksuun ennen kuin sopimus on 
tullut häntä sitovaksi. Jos kuluttaja 
suorittaa lisämaksun, hänellä on oikeus 
saada se takaisin.
2. Osapuolet eivät voi kuluttajan 
vahingoksi sulkea pois tämän artiklan 
soveltamista tai poiketa siitä tai muuttaa 
sen vaikutuksia.

Or. en

(Ks. 71 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 86 artikla – 1 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se on luonteeltaan sellainen, että sen 
käyttö poikkeaa karkeasti hyvästä
liiketavasta kunniallisen ja vilpittömän 
menettelyn vastaisella tavalla.

(b) se on luonteeltaan sellainen, että sen 
käyttö poikkeaa karkeasti tavanomaisesta
liiketavasta kunniallisen ja vilpittömän 
menettelyn vastaisella tavalla.



PR\929386FI.doc 75/120 PE505.998v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 88 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos osapuoli ei pysty täyttämään 
velvoitettaan, sen on ilmoitettava toiselle 
osapuolelle esteestä ja sen vaikutuksesta 
hänen kykyynsä täyttää velvoitteensa ilman 
aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun 
ensimmäinen osapuoli sai tietää tai sen 
voidaan olettaa saaneen tietää näistä 
olosuhteista. Toisella osapuolella on oikeus 
saada vahingonkorvaus menetyksistä, joita 
sille aiheutuu tämän ilmoitusvelvollisuuden 
laiminlyönnistä.

3. Jos osapuoli ei pysty täyttämään 
velvoitettaan, sen on ilmoitettava toiselle 
osapuolelle esteestä ja sen vaikutuksesta 
hänen kykyynsä täyttää velvoitteensa ilman 
aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun 
ensimmäinen osapuoli sai tietää tai sen 
voidaan olettaa saaneen tietää näistä 
olosuhteista. Toisella osapuolella on oikeus 
saada 16 luvun säännösten mukaisesti 
vahingonkorvaus menetyksistä, joita sille 
aiheutuu tämän ilmoitusvelvollisuuden 
laiminlyönnistä.

Or. en

Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 89 artikla – 3 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) loukattu osapuoli ei ottanut vastuuta 
eikä sen voida kohtuudella olettaa ottaneen 
vastuuta kyseisestä olosuhteiden 
muutoksesta.

(c) loukattu osapuoli, joka vetoaa 
olosuhteiden muutokseen, ei ottanut 
vastuuta eikä sen voida kohtuudella olettaa 
ottaneen vastuuta kyseisestä olosuhteiden 
muutoksesta.

Or. en

Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 91 artikla – 1 kohta - b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) siirtää tavaroiden omistusoikeus, 
mukaan lukien sen aineellisen välineen 
omistusoikeus, jolla digitaalinen sisältö 
toimitetaan;

b) siirtää tai sitoutua siirtämään 
tavaroiden omistusoikeus, mukaan lukien 
sen aineellisen välineen omistusoikeus, 
jolla digitaalinen sisältö toimitetaan;

Or. en

Perustelu

Lisäyksessä otetaan huomioon uusi omistuksenpidätystä koskeva 91 a artikla ja 
täsmennetään, että omistusoikeutta ei tarvitse siirtää välittömästi (mikä tekisi tyhjäksi 
omistuksenpidätystä koskevat lausekkeet).

Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  91 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

91 a artikla
Omistuksenpidätys

Jos omistuksenpidätystä koskevasta 
lausekkeesta on sovittu, myyjällä ei ole 
velvollisuutta siirtää tavaroiden 
omistusoikeutta, ennen kuin ostaja on 
täyttänyt velvoitteensa maksaa 
lausekkeessa sovittu hinta.

Or. en

Perustelu

Omistuksenpidätystä koskeva lauseke on lisätty käytännön tarpeen vuoksi. Uudessa tekstissä 
selvennetään, että omistuksenpidätystä koskevasta lausekkeesta voidaan sopia, kun osapuolet 
sopivat yhteisen eurooppalaisen kauppalain soveltamisesta heidän sopimukseensa. Samaan 
tapaan kuin maksuviivästyksiä koskevan direktiivin 9 artiklassa, ehdotettu teksti koskee vain 
omistuksenpidätystä koskevan lausekkeen velvoittavaa puolta ja aineellinen omistusoikeus jää 
sen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 95 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimitusajankohtaa ei voida muutoin 
määrittää, tavara tai digitaalinen sisältö on 
toimitettava sopimuksen tekemisen jälkeen 
ilman aiheetonta viivytystä.

1. Jos toimitusajankohtaa ei voida muutoin 
määrittää, tavara tai digitaalinen sisältö on 
toimitettava kohtuullisen ajan kuluessa 
sopimuksen tekemisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella mukautetaan säännöstä kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista 
sopimuksista tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan c alakohtaan. Elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisiä sopimuksia koskevassa 2 kohdassa asetettu 30 päivän määräaika säilyy 
muuttumattomana.

Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 98 artikla

Komission teksti Tarkistus

98 artikla Poistetaan.
Vaikutus vaaranvastuun siirtymiseen

Toimituksen vaikutusta vaaranvastuun 
siirtymiseen säännellään 14 luvussa.

Or. en

Perustelu

Säännöksessä todetaan itsestäänselvyys, joten se ei ole tarpeen.

Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 100 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) laadun ja ominaisuuksien on oltava 
sellaiset kuin ostaja voi 5 artiklan 
2 kohdan mukaisesti olettaa. Kun 
määritellään, mitä ostaja voi olettaa 
digitaalisesta sisällöstä, otetaan huomioon 
se, onko digitaalinen sisältö toimitettu 
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vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta. vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta 
tai muusta vastikkeesta.

Or. en

Perustelu

Viittaamalla 5 artiklaan täsmennetään, että sen perusteella määritellään, mitä ostaja voi 
odottaa. "Vastikkeen" mainitseminen on seurausta 107 artiklaan tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 102 artikla – 3–4 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
elinkeinonharjoittajien välisiin 
sopimuksiin, jos ostaja tiesi tai hänen 
voidaan olettaa tienneen 
immateriaalioikeuteen perustuvista 
oikeuksista tai vaatimuksista sopimuksen 
tekoajankohtana.

3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta

(a) elinkeinonharjoittajien välisiin 
sopimuksiin, jos ostaja tiesi tai hänen 
voidaan olettaa tienneen 
immateriaalioikeuteen perustuvista 
oikeuksista tai vaatimuksista sopimuksen 
tekoajankohtana;

4. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin 
sopimuksiin, jos kuluttaja tiesi tai hänen 
voidaan olettaa tienneen 
immateriaalioikeuteen perustuvista 
oikeuksista tai vaatimuksista sopimuksen 
tekoajankohtana.

(b) elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisiin sopimuksiin, jos kuluttaja tiesi tai 
hänen voidaan olettaa tienneen 
immateriaalioikeuteen perustuvista 
oikeuksista tai vaatimuksista sopimuksen 
tekoajankohtana.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistetaan artiklan rakennetta.
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Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 103 artikla

Komission teksti Tarkistus

103 artikla Poistetaan.
Digitaalisen sisällön 

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

Or. en

Perustelu

Säännös ei selvennä asiaa vaan johtaa harhaan. Sopimuksenmukaisuuteen sovellettava 
yleinen säännös on 100 artikla.

Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos myyjä jättää täyttämättä jonkin 
sopimusvelvoitteensa, ostaja voi, jos 
asiaan liittyviä oikeussuojakeinoja 
koskevat erityiset edellytykset täyttyvät,
toteuttaa minkä tahansa seuraavista 
toimista:

Or. en

Perustelu

Täsmennetään, että 1 kohta on vain yleinen säännös, jossa luetellaan velvoitteen täyttämättä 
jättämisen vuoksi käytettävissä olevat mahdolliset oikeussuojakeinot. Kunkin 
oikeussuojakeinon osalta noudatetaan sitä koskevia erityisiä edellytyksiä.
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Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 3 kohta – a alakohta – johdantokappale ja i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

(a) ostajan oikeudet eivät riipu myyjän 
mahdollisuudesta oikaista virhe, paitsi jos
(i) ne liittyvät tavaroihin tai digitaaliseen 
sisältöön, jotka on valmistettu tai tuotettu 
tai joita on muutettu kuluttajan 
vaatimusten mukaisesti tai selvästi 
henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi; tai

Or. en

Perustelu

Kun ehdotetaan yhteistä eurooppalaista kauppalakia, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus 
välittömästi merkityksellisen laiminlyönnin vuoksi (114 artiklan 2 kohta) kaikissa tapauksissa, 
joissa on kyse tavaran myynnistä tai digitaalisen sisällön toimittamisesta, mutta hänen on 
annettava elinkeinonharjoittajalle mahdollisuus oikaista virhe, kun kyseessä on 
myyntisopimukseen liittyvä palvelusopimus (155 artiklan 2 kohta). Tämä johtaa 
mielivaltaiseen tilanteeseen, jossa oikeus oikaista virhe ei koske ostajaa sellaisten 
myyntisopimusten yhteydessä, joihin tosiasiallisesti myös liittyy palveluelementti, kuten 
asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavien tavaroiden (esim. mittojen mukaan valmistettu 
puku) tai digitaalisen sisällön myynti. Ehdotetulla muutoksella tehdään tarvittava mukautus.

Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehto 1 [vaihtoehtoinen tarkistus 
119 artiklaa ja 174 artiklan 1–1 b kohtaa 
koskeville tarkistuksille]

(ii) kuluttaja ilmoittaa 
elinkeinonharjoittajalle laiminlyönnistä 
yli kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
vaaranvastuu on siirtynyt kuluttajalle.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on osa sellaisten tarkistusten joukkoa, jotka koskevat eri vaihtoehtoja, joista 
esittelijä toivoo keskusteltavan ja joilla pyritään ottamaan huomioon ostajan oikeus purkaa 
sopimus ja myyjän oikeus korjata virhe ja mukauttaa niiden välistä tasapainoa. Esittelijät 
haluavat korostaa, että mahdollisuudet ovat vaihtoehtoisia eivätkä suinkaan kumulatiivisia. 
Kyseisellä tarkistuksella otetaan käyttöön kuuden kuukauden määräaika lukien siitä, kun 
vaaranvastuu siirtyy ostajalle, ja sen umpeuduttua ostajan on hyväksyttävä virheen 
korjaaminen.

Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 106 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Yhteisen eurooppalaisen kauppalain mukaisen kuluttajansuojan tason ei pitäisi olla 
kulutustavaroiden kauppaa koskevan direktiivin (3 artiklan 5 kohta) suojan tasoa alempi, 
mutta näin tapahtuisi, jos myyjä voisi kieltäytyä korjauksesta tai vaihdosta tapauksessa, jossa 
on olemassa perusteltu syy siihen, että myyjä ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan.

Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 107 artikla

Komission teksti Tarkistus

Oikeussuojakeinojen rajoittaminen silloin 
kun digitaalista sisältöä ei toimiteta 

vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta

Oikeussuojakeinojen rajoittaminen silloin 
kun digitaalista sisältöä ei toimiteta 

vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta 
tai muun vastineen suorittamisesta

– 1. Jos digitaalista sisältöä toimitetaan 
vastikkeeksi muusta vastineesta kuin 
kauppahinnan maksamisesta, ostaja voi 
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vedota mihin tahansa 106 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista 
oikeussuojakeinoista d alakohdassa 
tarkoitettua hinnanalennusta lukuun 
ottamatta.

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

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

Or. en

Perustelu

Yhteinen eurooppalainen kauppalaki kattaa myös tapaukset, joissa digitaalista sisältöä ei 
toimiteta vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta (5 artiklan b alakohta). Ehdotetussa 
muodossaan 107 artiklan säännöksillä kuitenkin rajoitetaan liiaksi ostajan 
oikeussuojakeinoja, eikä niissä oteta huomioon tapauksia, joissa ostaja ei maksa 
kauppahintaa vaan on suorittanut muun vastineen, kuten toimittanut henkilötietonsa. 
Kyseisen artiklan 1 kohdan mukaan kaikissa näissä tapauksissa on mahdollista vedota 
kaikkiin yhteinen eurooppalaisen kauppain piiriin kuuluviin oikeussuojakeinoihin 
hinnanalennusta lukuun ottamatta (koska rahaa ei ole maksettu). Artiklan 2 kohdassa 
säilytetään rajoitus, jonka mukaan oikeussuojakeinot koskevat vain vahingonkorvausta, mutta 
se koskee vain tapauksia, joissa digitaalista sisältöä on todella toimitettu maksutta.

Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 4 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) jos ostaja on kuluttaja, hänen 
oikeussuojakeinonsa eivät riipu 
106 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetusta myyjän mahdollisuudesta 
oikaista virhe;
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Or. en

(Tarkistus on seurausta 106 artiklan 3 kohdan a kohtaa koskevasta tarkistuksesta.)

Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Myyjällä on oltava kohtuullisesti aikaa 
toteuttaa oikaisu.

5. Myyjällä on oltava kohtuullisesti aikaa 
toteuttaa oikaisu. Elinkeinonharjoittajan 
ja kuluttajan välisissä sopimuksissa 
kohtuullinen aika ei saa olla enempää 
kuin 30 päivää.

Or. en

Perustelu

On syytä asettaa oikaisulle määräaika elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä 
sopimuksissa. Määräaika, jonka kesto on 30 päivää, vastaa tavaran toimittamisen 
määräaikaa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä sopimuksissa (95 artiklan 2 kohta).

Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 109 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Ostajalla on oikaisusta riippumatta 
oikeus vaatia 16 luvun säännösten 
mukaisesti vahingonkorvausta 
viivästyksestä sekä mistä tahansa muusta 
haitasta, joka johtuu oikaisusta tai jota 
oikaisu ei voi estää.

Or. en

Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 110 artikla – 1–2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ostajalla on oikeus vaatia myyjää 
suorittamaan velvoitteensa.

1. Ostajalla on oikeus vaatia myyjää 
suorittamaan velvoitteensa, mukaan lukien 
sopimuksenvastaisen suorituksen 
oikaiseminen vastikkeetta.

2. Vaadittava suoritus voi olla myös
sopimuksenvastaisen suorituksen 
oikaiseminen vastikkeetta.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistetaan säännöksen rakennetta.

Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 119 artikla – 1–2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehto 2 [vaihtoehtoinen tarkistus 
106 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
ii alakohtaa ja 174 artiklan 1–1 b kohtaa 
koskeville tarkistuksille]

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

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

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

(a) jos ostaja on kuluttaja; tai
(b) jos velvoitetta ei ole täytetty lainkaan.

Or. en

Perustelu

This amendment belongs to a set of amendments concerning several alternatives the 
rapporteurs wish to put to discussion regarding adjustments as regards the balance between 
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the buyer's right to termination and the seller's right to cure. The rapporteurs wish to 
underline that these options are proposed alternatively and by no means cumulatively. The 
present amendment extends the requirement that notice of termination must be given within 
reasonable time after the buyer became aware of non-performance to B2C contracts (whereas 
expected knowledge remains relevant for B2B contracts only).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 120 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ostaja saa hinnanalennuksen, hän ei 
voi vaatia lisäksi vahingonkorvausta tällä 
tavoin kompensoidusta menetyksestä, 
mutta hänellä on edelleen oikeus 
vahingonkorvaukseen muista menetyksistä.

3. Jos ostaja saa hinnanalennuksen, hän ei 
voi vaatia lisäksi vahingonkorvausta 
16 luvun säännösten mukaisesti tällä 
tavoin kompensoidusta menetyksestä, 
mutta hänellä on edelleen oikeus 
vahingonkorvaukseen muista menetyksistä.

Or. en

Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 121 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajien 
välinen sopimus, ostajan on tarkastettava 
tai tarkastutettava tavara niin pian kuin on 
kohtuudella mahdollista, ja viimeistään 
14 päivän kuluttua tavaroiden tai 
digitaalisen sisällön toimittamisesta tai 
niihin liittyvien palvelujen suorittamisesta.

1. Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajien 
välinen sopimus, ostajan on tarkastettava 
tai tarkastutettava tavara tai digitaalinen 
sisältö niin pian kuin on kohtuudella 
mahdollista, ja viimeistään 14 päivän 
kuluttua tavaroiden tai digitaalisen sisällön 
toimittamisesta tai niihin liittyvien 
palvelujen suorittamisesta.

Or. en

Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 122 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajien 
välinen sopimus, ostaja ei voi vedota 
tavaran virheeseen, jos hän ei 
kohtuullisessa ajassa ilmoita siitä myyjälle 
ja täsmennä, minkälaisesta virheestä on 
kysymys.

1. Kun kyseessä on elinkeinonharjoittajien 
välinen sopimus, ostaja ei voi vedota 
tavaran virheeseen, jos hän ei 
kohtuullisessa ajassa ilmoita siitä myyjälle 
ja täsmennä, minkälaisesta virheestä on 
kysymys. Ostaja voi kuitenkin saada 
hinnanalennuksen tai vaatia 
vahingonkorvausta, menetettyä hyötyä 
lukuun ottamatta, jos hän voi 
kohtuullisesti perustella vaaditun 
ilmoituksen antamatta jättämisen.

Or. en

Perustelu

Lisäys vastaa kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn 
yleissopimuksen 44 artiklan määräyksiä.

Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 123 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa ei 
sovelleta sopimukseen, joka koskee 
digitaalisen sisällön toimittamista, jos 
digitaalista sisältöä ei toimiteta 
vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta.

2. Digitaalisen sisällön toimittamista 
koskevien sopimusten osalta

(a) edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa ei 
sovelleta sopimukseen, joka koskee 
digitaalisen sisällön toimittamista, jos 
digitaalista sisältöä ei toimiteta 
vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta;
(b) edellä olevan 1 kohdan b alakohtaa ei 
sovelleta, jos digitaalista sisältöä ei 
toimiteta aineellisella välineellä.

Or. en



PR\929386FI.doc 87/120 PE505.998v02-00

FI

Perustelu

On aiheellista säätää poikkeuksesta ostajan velvollisuuteen ottaa toimitus vastaan 
tapauksissa, joissa digitaalista sisältöä ei toimiteta aineellisella välineellä. Sellainen 
digitaalinen sisältö voi aiheuttaa ostajalle vahinkoa, eikä myyjälle aiheudu lainkaan 
varastointikustannuksia. Sen vuoksi ostajalla ei pitäisi olla velvollisuutta ottaa toimitusta 
vastaan.

Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 127 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos myyjä hyväksyy kolmannen 
suorittaman maksun olosuhteissa, jotka 
eivät kuulu 1 tai 2 kohdan soveltamisalaan, 
ostaja vapautuu vastuusta myyjää kohtaan, 
mutta myyjä on vastuussa ostajalle tästä 
hyväksymisestä mahdollisesti aiheutuvasta 
menetyksestä.

4. Jos myyjä hyväksyy kolmannen 
suorittaman maksun olosuhteissa, jotka 
eivät kuulu 1 tai 2 kohdan soveltamisalaan, 
ostaja vapautuu vastuusta myyjää kohtaan, 
mutta myyjä on 16 luvun säännösten 
mukaisesti vastuussa ostajalle tästä 
hyväksymisestä mahdollisesti aiheutuvasta 
menetyksestä.

Or. en

Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 131 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos ostaja jättää täyttämättä jonkin 
sopimusvelvoitteensa, myyjä voi, jos 
asiaan liittyviä oikeussuojakeinoja 
koskevat erityiset edellytykset täyttyvät,
toteuttaa minkä tahansa seuraavista 
toimista:

Or. en

Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 131 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos ostajan laiminlyöntiin on olemassa 
perusteltu syy, myyjä voi vedota mihin 
tahansa 1 kohdassa mainittuun 
oikeussuojakeinoon, suorituksen 
vaatimista ja vahingonkorvausta lukuun 
ottamatta.

2. Jos ostajan laiminlyöntiin on olemassa 
perusteltu syy, myyjä voi vedota mihin 
tahansa 1 kohdassa mainittuun 
oikeussuojakeinoon, vahingonkorvausta 
lukuun ottamatta.

Or. en

Perustelu

Muutos kuvastaa 106 artiklan 4 kohtaan tehtyä mukautusta.

Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 143 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaaranvastuun siirtymisajankohta Vaaranvastuun siirtyminen 
elinkeinonharjoittajien välillä tehdyissä 

sopimuksissa

Or. en

Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 143 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, 
jollei 144–146 artiklasta muuta johdu.

2. Jos tavarat tai digitaalinen sisältö 
asetetaan ostajan määrättäväksi ja ostaja 
tietää tämän, vaaranvastuu siirtyy 
ostajalle silloin, kun tavarat tai 
digitaalinen sisältö olisi pitänyt ottaa 
vastaan, paitsi jos ostajalla oli oikeus 
pidättyä toimituksen vastaanottamisesta 
113 artiklan nojalla.
Jos tavarat tai digitaalinen sisältö 
asetetaan ostajan määrättäväksi muualla 
kuin myyjän liikepaikassa, vaaranvastuu 



PR\929386FI.doc 89/120 PE505.998v02-00

FI

siirtyy silloin, kun toimituksen on määrä 
tapahtua ja ostaja tietää, että tavarat tai 
digitaalinen sisältö on asetettu hänen 
määrättäväkseen kyseisessä paikassa.

Or. en

(Ks. 144 artiklaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi 3 jakson säännökset on yhdistetty yhdeksi artiklaksi.

Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 143 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sellaisten myyntisopimusten 
yhteydessä, joihin sisältyy tavaran 
kuljetus, riippumatta siitä, onko myyjällä 
oikeus pidättyä luovuttamasta tavarasta 
määräämiseen oikeuttavia asiakirjoja
(a) jos myyjä ei ole velvollinen 
luovuttamaan tavaraa määrätyssä 
paikassa, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, 
kun tavara luovutetaan ensimmäisen 
rahdinkuljettajan hallintaan sopimuksen 
mukaisesti ostajalle kuljetettavaksi;
(b) jos myyjä on velvollinen luovuttamaan 
tavaran rahdinkuljettajan hallintaan 
määrätyssä paikassa, vaaranvastuu ei 
siirry ostajalle ennen kuin tavara 
luovutetaan kyseisessä paikassa 
rahdinkuljettajan hallintaan.

Or. en

(Ks. 145 artiklaa koskeva tarkistus; rakennetta on muutettu.)

Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 143 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on kuljetettavana olevan 
tavaran myynti, vaaranvastuu siirtyy 
ostajalle siitä hetkestä, jolloin tavarat 
luovutettiin ensimmäiselle 
rahdinkuljettajalle, tai sopimuksen 
tekohetkellä olosuhteiden mukaan. 
Vaaranvastuu ei siirry ostajalle, jos myyjä 
sopimuksen tekohetkellä tiesi tai hänen 
voidaan olettaa tienneen, että tavara oli 
hävinnyt tai vahingoittunut, eikä hän 
ilmoittanut tästä ostajalle.

Or. en

(Ks. 146 artiklaa koskeva tarkistus; tekstiä on tarkistettu.)

Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 144 artikla

Komission teksti Tarkistus

144 artikla Poistetaan.
Ostajan määrättäväksi asetetut tavarat

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

Or. en

(Ks. 143 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus.)
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Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 145 artikla

Komission teksti Tarkistus

145 artikla Poistetaan.
Tavaran kuljetus

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

Or. en

(Ks. 143 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 146 artikla

Komission teksti Tarkistus

146 artikla Poistetaan.
Kuljetettavana olevan tavaran myynti

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

Or. en

(Ks. 143 artiklan 4 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 155 kohta – 1 kohta - e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) oikeus vaatia vahingonkorvausta. (e) oikeus vaatia vahingonkorvausta
16 luvun säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 155 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kun kyseessä on palveluntarjoajan 
oikeus oikaista virhe 
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa, 109 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettu kohtuullinen aika 
ei saa olla enempää kuin 30 päivää;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä sopimuksissa virheen oikaisemiselle asetettu 
määräaika voidaan poistaa, jos se lisätään virheen oikaisemista myyntisopimuksissa 
koskevana yleisenä säännöksenä 109 artiklan 5 kohtaan.

Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 157 artikla – 1 kohta - d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) oikeus vaatia kauppahinnalle korkoa tai 
vahingonkorvausta.

(d) oikeus vaatia kauppahinnalle korkoa tai 
vahingonkorvausta 16 luvun säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 172 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palauttaminen sopimuksesta vapautumisen 
tai sopimuksen purkamisen vuoksi

Palauttaminen, kun kyseessä on 
sopimuksesta vapautuminen, sopimuksen 

purkaminen tai oikeuskelpoisuuden 
puuttuminen

Or. en

Perustelu

Palauttamista koskevan luvun laatimiseksi uudelleen on esitetty useita tarkistuksia, koska 
luvussa on havaittu puutteita. Ehdotuksilla pyritään saavuttamaan johdonmukaisempia ja 
tasapainoisempia tuloksia ja täydentämään ja selkiyttämään säännöksiä sekä tarjoamaan 
käytännön ratkaisuja digitaalisen sisällön tarjoamiseen erityisesti kun sitä tarjotaan muuta 
vastiketta kuin hinnan maksamista vastaan.

Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 172 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos jompikumpi osapuoli vapautuu 
sopimuksesta tai purkaa sopimuksen, 
kummallakin osapuolella, jäljempänä 
’vastaanottaja’, on velvollisuus palauttaa 
se, minkä se on saanut toiselta osapuolelta, 
jäljempänä ’sopimussuoritus’.

1. Jos jompikumpi osapuoli vapautuu 
sopimuksesta tai sen osasta tai purkaa 
sopimuksen kokonaan tai osittain tai jos 
sopimus ei ole oikeuskelpoinen tai sitova 
muusta syystä kuin sopimuksesta 
vapautumisesta tai sen purkamisesta, 
kummallakin osapuolella, jäljempänä 
’vastaanottaja’, on velvollisuus palauttaa 
se, minkä se on saanut toiselta osapuolelta, 
jäljempänä ’sopimussuoritus’ kyseisen 
sopimuksen tai sen osan perusteella.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään sopimuksesta vapautumista tai sen purkamista osittain (vrt. 117 artikla) sekä 
tapauksia, joissa sopimus ei ole oikeuskelpoinen tai sitova siitä syystä, että myyjä ei ole 
noudattanut tiettyä velvoitetta tai erityiset edellytykset eivät täyty (esim. 19 artiklan 4 kohta, 
25 artikla 2 kohta, 71 artiklan 1 kohta, 72 artiklan 3 kohta, 79 artiklan 2 kohta, 167 artiklan 
3 kohta ja 170 artiklan 1 kohta).

Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 172 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Palauttaminen on suoritettava ilman 
aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 
viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun 
sopimuksesta vapautumisesta tai sen 
purkamisesta on ilmoitettu. Kun 
vastaanottaja on kuluttaja, määräaikaa 
katsotaan noudatetun, jos kuluttaja 
toteuttaa tarvittavat toimet ennen 
14 päivän määräajan päättymistä.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään palauttamisaikaa koskevaa säännöstä. Ehdotettu ratkaisu vastaa 
peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä (44 artiklan 1 kohta ja 45 artiklan 1 kohta) 
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kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin mukaisesti.

Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 172 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vastaanottaja vastaa 
vastaanottamansa tavaran 
palauttamisesta aiheutuvista 
kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia koskevaa säännöstä. Ehdotettu 
ratkaisu vastaa peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä (44 artiklan 2 kohta) kuluttajan 
oikeuksista annetun direktiivin mukaisesti.

Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 172 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Osapuoli voi pidättyä 
palauttamisvelvollisuudesta, jos se on 
osapuolen oikeutetun edun mukaista 
esimerkiksi, jos se on tarpeen virheen 
osoittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 172 artikla – 2 d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 d. Jos osapuoli ei noudata tähän lukuun 
perustuvaa palautus- tai 
maksuvelvollisuutta, toinen osapuoli voi 
vaatia vahingonkorvausta 159 ja 
163 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  172 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

172 a artikla
Digitaalisen sisällön ja digitaalisen 

sisällön toimittamista koskevan vastikkeen 
palauttaminen

Or. en

Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 172 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Digitaalinen sisältö voidaan palauttaa 
ainoastaan, jos
(a) digitaalinen sisältö on toimitettu 
aineellisella välineellä ja väline on yhä 
sinetöity tai myyjä ei ollut sinetöinyt sitä 
ennen toimitusta;
(b) on muulla tavoin selvää, että 
aineellisen välineen palauttava 
vastaanottaja ei ole voinut pitää itsellään 
käyttökelpoista kopiota digitaalisesta 
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sisällöstä tai
(c) myyjä voi ilman huomattavaa vaivaa 
tai huomattavia kustannuksia estää 
vastaanottajaa käyttämästä digitaalista 
sisältöä edelleen esimerkiksi poistamalla 
vastaanottajan käyttäjätilin.

Or. en

Perustelu

Digitaalinen sisältö olisi katsottava palautettavaksi ainoastaan, jos ostaja ei voi enää käyttää 
sitä, mukaan lukien tapaukset, joissa aineellinen väline on yhä sinetöity, ostaja ei ole voinut 
pitää itsellään käyttökelpoista kopiota (sisällön käyttö on yhä estetty teknisten suojatoimien 
avulla tai sisältö on toimitettu viallisena siten, että sitä ei voi käyttää) tai joissa myyjä voi 
ilman huomattavaa vaivaa tai huomattavia kustannuksia estää vastaanottajaa käyttämästä 
digitaalista sisältöä edelleen esimerkiksi poistamalla vastaanottajan käyttäjätilin. Näissä 
tapauksissa ostajan ei pitäisi joutua maksamaan rahaa.

Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 172 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Kun aineellisella välineellä toimitettu 
digitaalinen sisältö voidaan palauttaa 
1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, 
vastaanottajan katsotaan täyttäneen 
velvollisuutensa, kun hän palauttaa 
aineellisen välineen.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, mitä vastaanottajan, joka on ottanut vastaan aineellisella välineellä toimitettua 
palautuskelpoista digitaalista sisältöä, on tehtävä täyttääkseen palautusvelvollisuutensa 
(esim. palauttaa CD-levy).

Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 172 a artikla – 3 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos digitaalista sisältöä toimitetaan 
muuta vastiketta kuin hinnan maksamista 
vastaan, esimerkiksi henkilötietojen 
toimittamista vastaan, ja jos vastiketta ei 
voida palauttaa, vastikkeen 
vastaanottajan on lopetettava 
vastaanottamansa vastikkeen käyttö 
esimerkiksi poistamalla henkilötiedot.

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, mitä myyjän on tehtävä palautustapauksissa, kun digitaalista sisältöä 
toimitetaan muuta vastiketta kuin hinnan maksamista vastaan. Tavallisesti myyjä saa 
henkilötiedot, muuta ostajaan liittyviä tietoja tai etuja, kun ostaja käyttää digitaalista tuotetta, 
toisin sanoen hänen saamansa vastike ei ole palautettavissa. Hänellä olisi kuitenkin oltava 
velvollisuus lopettaa saamansa vastikkeen (esim. henkilötietojen) käyttö, jos toinen osapuoli 
vapautuu sopimuksesta tai purkaa sopimuksen.

Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 173 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos suoritusta ja siitä mahdollisesti 
saatua tuottoa tai hyötyä ei voida palauttaa, 
tai jos kyseessä on digitaalinen sisältö 
riippumatta siitä, oliko se toimitettu 
aineellisella välineellä, vastaanottajan on 
maksettava suorituksen arvo rahassa. Jos 
palauttaminen olisi mahdollista, mutta 
aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta tai kuluja, 
vastaanottaja voi päättää maksaa 
suorituksen arvon rahassa sillä 
edellytyksellä, että tämä ei vahingoita 
toisen osapuolen omistukseen perustuvia 
intressejä.

1. Jos suoritusta ja siitä mahdollisesti 
saatua tuottoa tai hyötyä ei voida palauttaa, 
vastaanottajan on maksettava suorituksen 
arvo rahassa. Jos palauttaminen olisi 
mahdollista, mutta aiheuttaisi kohtuutonta 
rasitusta tai kuluja, vastaanottaja voi 
päättää maksaa suorituksen arvon rahassa 
sillä edellytyksellä, että tämä ei vahingoita 
toisen osapuolen omistukseen perustuvia 
intressejä.

Or. en
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Perustelu

Poistettu osa on tarpeeton, jos ehdotukseen lisätään uusi 172 a artikla.

Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 173 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vastaanottaja on saanut 
tavaroiden tai digitaalisen sisällön sijasta 
korvaavan suorituksen rahana tai 
luontoissuorituksena ja kun vastaanottaja 
tiesi tai hänen voidaan olettaa tienneen 
sopimuksesta vapautumisen tai sen 
purkamisen perusteista, toinen osapuoli 
voi vaatia korvaavan suorituksen tai sen 
rahallisen arvon palauttamista. Kun 
vastaanottaja on saanut tavaroiden tai 
digitaalisen sisällön sijasta korvaavan 
suorituksen rahana tai 
luontoissuorituksena eikä hän tiennyt 
eikä hänen voida olettaa tienneen 
sopimuksesta vapautumisen tai sen 
purkamisen perusteista, hän voi päättää 
palauttaa korvaavan suorituksen tai sen 
rahallisen arvon.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Artiklan 5 kohta poistetaan, koska se johtaisi mielivaltaisiin seurauksiin, jos ostajan, joka ei 
voi palauttaa tavaroita (ne on esimerkiksi varastettu, annettu lahjaksi tai kokonaan hävitetty) 
on maksettava tavaroiden täysi hinta rahana (1 kohta), kun taas ostajan, joka on myynyt 
tavarat alle markkinahinnan, on palautettava vain myyntivoitto (5 kohta). Molemmissa 
tapauksissa ostajan pitäisi maksaa hinta rahana.

Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 173 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun kyseessä on digitaalinen sisältö, 6. Jos digitaalista sisältöä ei toimiteta 
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jota ei toimiteta vastikkeeksi kauppahinnan 
maksamisesta, palautusta ei tehdä.

vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta 
vaan muuta vastiketta kuin 
kauppahinnan maksamista vastaan tai 
ilman vastiketta ja jos digitaalista sisältöä 
ei voida palauttaa 172 a artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, digitaalisen sisällön 
vastaanottaja ei joudu maksamaan sen 
hintaa rahana. 

Or. en

Perustelu

Tarpeellinen selvennys. Jos ostaja on saanut digitaalista sisältöä maksamatta hintaa rahana, 
hänen ei pitäisi joutua palautustilanteessa maksamaan hintaa rahana.

Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 173 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos digitaalista sisältöä toimitetaan 
muuta vastiketta kuin kauppahinnan 
maksamista vastaan ja jos vastiketta ei 
voida palauttaa, vastikkeen vastaanottaja 
ei joudu maksamaan sen hintaa rahana. 
Edellä mainittu ei vaikuta 172 a artiklan 
3 kohdan soveltamiseen.

Or. en

Perustelu

Tarpeellinen selvennys. Hyvin usein on mahdotonta palauttaa digitaalisen sisällön 
vastikkeena annettua suoritusta ja on myös vaikeaa – toisinaan jopa mahdotonta – määrittää 
vastikkeen rahallista arvoa. Tällaisessa tapauksessa soveliain ratkaisu osapuolten oikeuksien 
tasapainottamiseksi on se, että kumpikaan sopimuksen osapuoli ei joudu maksamaan 
suoritusten rahallista arvoa. Tämä ei luonnollisesti saisi vaikuttaa suorituksen vastaanottajan 
172 a artiklan 3 kohdan mukaiseen velvollisuuteen lopettaa vastikkeen (esim. henkilötietojen) 
käyttö.

Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 174 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Käyttöhyödystä maksaminen ja varojen 
hallussapidosta kertyvä korko

Käyttöhyödystä maksaminen ja varojen 
hallussapidosta kertyvä korko sekä arvon 

aleneminen

Or. en

Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 174 artikla – 1–1 b kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehto 3 [vaihtoehtoinen tarkistus 
106 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan 
a alakohdan ii alakohtaa ja 119 artiklaa 
koskeville tarkistuksille]

1. Jos vastaanottaja on käyttänyt tavaroita, 
hänen on maksettava toiselle osapuolelle 
tämän käytön rahallinen arvo 
asianomaiselta ajanjaksolta, jos

1. Jos toinen osapuoli vapautuu 
sopimuksesta ja vastaanottaja on käyttänyt 
tavaroita, digitaalista sisältöä tai niistä 
saatua tuottoa tai hyötyä, hänen on 
maksettava toiselle osapuolelle tämän 
käytön rahallinen arvo asianomaiselta 
ajanjaksolta, jos

(a) sopimuksesta vapautuminen tai sen 
purkaminen johtui vastaanottajasta;

(a) sopimuksesta vapautuminen johtui 
vastaanottajasta; tai

(b) vastaanottaja oli ennen tuon ajan 
alkamista tietoinen sopimuksesta 
vapautumisen tai sen purkamisen
perusteesta; tai

(b) vastaanottaja oli ennen tuon ajan 
alkamista tietoinen sopimuksesta 
vapautumisen perusteesta.

(c) olisi kohtuutonta sallia vastaanottajan 
käyttää tavaraa maksutta tuona aikana 
ottaen huomioon tavaran luonne sekä 
käytön luonne ja määrä ja muiden kuin 
purkamista koskevien 
oikeussuojakeinojen saatavuus.

1 a. Jos sopimus puretaan ja 
vastaanottaja on käyttänyt tavaroita, 
digitaalista sisältöä tai niistä saatua 
tuottoa tai hyötyä, hänen on maksettava 
toiselle osapuolelle tämän käytön 
rahallinen arvo. Vastaanottaja voi 
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vähentää tavaroiden, digitaalisen sisällön 
tai niistä saadun tuoton tai hyödyn 
palauttamisesta aiheutuvat kustannukset 
käyttöhyötyä koskevasta maksusta.
1 b. Käytön rahallinen arvo on määrä, 
jonka vastaanottaja on säästänyt 
käyttämällä tavaroita, digitaalista sisältöä 
tai niistä saatua tuottoa tai hyötyä.

Or. en

Perustelu

This amendment belongs to a set of amendments concerning several alternatives the 
rapporteurs wish to put to discussion regarding adjustments as regards the balance between 
the buyer's right to termination and the seller's right to cure. The rapporteurs wish to 
underline that these options are proposed alternatively and by no means cumulatively. The 
present amendment allows the seller to claim payment for the use of the goods if the buyer 
decides to terminate the contract instead of invoking his less extensive rights, i.e. replacement 
or repair. Paragraphs 1a and 1b add necessary clarifications.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 174 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun soveltamista varten 
vastaanottajan ei tarvitse maksaa 
vastaanottamiensa tavaroiden käytöstä eikä 
korkoa hallussapitämistään varoista 
missään muissa kuin 1 ja 2 kohdassa 
kuvatuissa olosuhteissa.

3. Tämän luvun soveltamista varten 
vastaanottajan ei tarvitse maksaa 
vastaanottamiensa tavaroiden, digitaalisen 
sisällön tai niistä saadun tuoton tai 
hyödyn käytöstä eikä korkoa 
hallussapitämistään varoista missään 
muissa kuin 1, 1 a ja 2 kohdassa kuvatuissa 
olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 174 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Vastaanottaja vastaa 159–
163 artiklan mukaisesti tavaroiden, 
digitaalisen sisällön tai niistä saadun 
tuoton tai hyödyn arvon alenemisesta 
siinä määrin, kuin arvon aleneminen 
ylittää tavanomaisesta käytöstä johtuvan 
arvon alenemisen.

Or. en

Perustelu

Tätä säännöstä ehdotetaan, koska syntyy mielivaltainen tilanne, jos ostajan, joka ei voi 
palauttaa tavaroita (ne on esimerkiksi varastettu, annettu pois lahjana tai kokonaan hävitetty) 
on maksettava tavaroiden täysi hinta rahana (173 artiklan 1 kohta), kun taas jos tavarat ovat 
vahingoittuneet pahoin ja siksi niiden arvo alentunut mutta ne voidaan yhä palauttaa, ostajan 
on palautettava vain vahingoittuneet tavarat (172 artiklan 1 ja 2 kohta). Ostajan olisi 
maksettava vahingoista myös viimeksi mainitussa tapauksessa.

Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 174 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Käyttöhyödystä ja arvon alenemisesta 
maksaminen ei saa ylittää tavaroille tai 
digitaaliselle sisällölle sovittua hintaa.

Or. en

Perustelu

Koska kummankaan osapuolen ei pitäisi hyötyä palauttamisesta, käyttöhyödystä ja arvon 
alenemisesta maksaminen rajoittuu tavaroille tai digitaaliselle sisällölle sovittuun hintaan.

Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 174 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jos digitaalista sisältöä ei toimiteta 
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vastikkeeksi kauppahinnan maksamisesta 
vaan muuta vastiketta kuin 
kauppahinnan maksamista vastaan tai 
ilman vastiketta, vastaanottaja ei joudu 
maksamaan käyttöhyödystä tai arvon 
alenemisesta.

Or. en

Perustelu

Tarpeellinen selvennys. Jos digitaalista sisältöä ei toimiteta vastikkeeksi kauppahinnan 
maksamisesta, vastaanottajaa ei voida vaatia maksamaan käyttöhyödystä tai arvon 
alenemisesta.

Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 174 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jos digitaalista sisältöä toimitetaan 
muuta vastiketta kuin kauppahinnan 
maksamista vastaan, vastikkeen 
vastaanottaja ei joudu maksamaan 
vastikkeen arvon alenemisesta. Edellä 
mainittu ei vaikuta 172 a artiklan 
3 kohdan soveltamiseen.

Or. en

Perustelu

Tarpeellinen selvennys. Ehdotetulla säännöksellä luodaan tasapaino ostajan ja myyjän etujen 
välille. Jos ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa käyttöhyödystä tai arvon alenemisesta, ei 
myyjälläkään pitäisi olla velvollisuutta tehdä niin. Tämä ei luonnollisesti saisi vaikuttaa 
suorituksen vastaanottajan 172 a artiklan 3 kohdan mukaiseen velvollisuuteen lopettaa 
vastikkeen (esim. henkilötietojen) käyttö.

Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 175 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos vastaanottajalle on aiheutunut 1. Jos vastaanottajalle on aiheutunut 
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tavaroista tai digitaalisesta sisällöstä 
kustannuksia, hänellä on oikeus saada 
korvaus siltä osin kuin kustannuksista on 
ollut hyötyä toiselle osapuolelle, 
edellyttäen että kustannukset aiheutuivat 
aikana, jolloin vastaanottaja ei tiennyt eikä 
hänen voida olettaa tienneen sopimuksesta 
vapautumisen tai sen purkamisen 
perusteista.

tavaroista tai digitaalisesta sisällöstä tai 
niistä saatavasta tuotosta tai hyödystä
kustannuksia, hänellä on oikeus saada 
korvaus siltä osin kuin kustannuksista on
ollut hyötyä toiselle osapuolelle, 
edellyttäen että kustannukset aiheutuivat 
aikana, jolloin vastaanottaja ei tiennyt eikä 
hänen voida olettaa tienneen sopimuksesta 
vapautumisen tai sen purkamisen 
perusteista.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 175 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vastaanottajalla, joka tiesi tai jonka 
voidaan olettaa tienneen sopimuksesta 
vapautumisen tai sen purkamisen 
perusteista, on oikeus saada korvaus vain 
sellaisista kustannuksista, jotka olivat 
tarpeen tavaran tai digitaalisen sisällön 
suojaamiseksi katoamiselta tai arvon 
alenemiselta, edellyttäen että 
vastaanottajalla ei ollut tilaisuutta pyytää 
neuvoa toiselta osapuolelta.

2. Vastaanottajalla, joka tiesi tai jonka 
voidaan olettaa tienneen sopimuksesta 
vapautumisen tai sen purkamisen 
perusteista, on oikeus saada korvaus vain 
sellaisista kustannuksista, jotka olivat 
tarpeen tavaran tai digitaalisen sisällön tai 
niistä saatavan tuoton tai hyödyn
suojaamiseksi katoamiselta tai arvon 
alenemiselta, edellyttäen että 
vastaanottajalla ei ollut tilaisuutta pyytää 
neuvoa toiselta osapuolelta.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 177 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa osapuolet eivät 
voi kuluttajan vahingoksi sulkea pois 
tämän luvun soveltamista tai poiketa siitä 
tai muuttaa sen vaikutuksia.

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välisissä sopimussuhteissa osapuolet eivät 
voi kuluttajan vahingoksi sulkea pois 
tämän luvun soveltamista tai poiketa siitä 
tai muuttaa sen vaikutuksia, ennen kuin 
ilmoitus sopimuksesta vapautumisesta tai 
sen purkamisesta on annettu.

Or. en

Perustelu

Osapuolille olisi annettava mahdollisuus poiketa palauttamista koskevista säännöistä sen 
jälkeen, kun ilmoitus sopimuksesta vapautumisesta tai sen purkamisesta on annettu. Tällä voi 
olla heille merkitystä pyrittäessä sovintoratkaisuun.

Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 178 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Velvoitteen suorittamisen täytäntöönpanoa 
koskevat oikeudet ja kaikki tämän 
oikeuden liitännäisoikeudet kuuluvat 
vanhentumissäännön piiriin tämän luvun 
mukaisesti.

Velvoitteen suorittamisen täytäntöönpanoa 
koskevat oikeudet ja kaikki tämän 
oikeuden liitännäisoikeudet, mukaan 
lukien oikeussuojakeinot 
sopimusvelvoitteen laiminlyönnin vuoksi 
lukuun ottamatta suorituksesta 
pidättymistä, kuuluvat 
vanhentumissäännön piiriin tämän luvun 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä johtuvat oikeussuojakeinot kuuluvat 
vanhentumissäännön piiriin. Sanamuoto noudattaa 185 artiklaa, jolla kuitenkin säännellään 
vain vanhentumisen vaikutuksia. Vanhentumissäännöt eivät koske 2 artiklan s kohdassa 
määriteltyjä kaupallisia takuita.
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Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 179 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pitkä vanhentumisaika on kymmenen
vuotta, tai henkilövahinkoon liittyvän 
vahingonkorvausoikeuden osalta 
kolmekymmentä vuotta.

2. Pitkä vanhentumisaika on kuusi vuotta, 
tai henkilövahinkoon liittyvän 
vahingonkorvausoikeuden osalta 
kolmekymmentä vuotta.

Or. en

Perustelu

Kymmenen vuoden vanhentumisaika on herättänyt arvostelua, vaikka toiset – komissio 
mukaan luettuna – selittävät, että sen käytännön merkitys on vähäinen. Jotta voidaan 
hälventää huolestumista ja sopia pitkän vanhentumisajan vaikutusten rajoittamisesta, 
esittelijät ehdottavat kuuden vuoden aikaa, jonka he uskovat olevan asianmukainen ratkaisu 
jäsenvaltioissa nykyisin noudatettava pitkä vanhentumisaika huomioon ottaen. 

Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 179 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vanhentumisaika alkaa, kun 
jompikumpi aika on kulunut umpeen 
riippuen siitä, kumpi ajankohta on 
aikaisempi.

Or. en

Perustelu

Selvennetään kahden vanhentumisajan välistä suhdetta.

Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  183 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

183 a artikla
Keskeyttäminen ylivoimaisen esteen 
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vuoksi
1. Lyhyen vanhentumisajan kuluminen 
keskeytyy ajaksi, jolloin velkoja ei voi 
jatkaa tuomioistuinmenettelyä oikeuden 
puolustamiseksi sellaisen esteen vuoksi, 
johon velkoja ei voi vaikuttaa ja jota 
velkojan ei kohtuullisesti voitu olettaa 
välttäneen tai ratkaisseen.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
vain, jos este aiheutuu tai on olemassa 
vanhentumisajan viimeisten kuuden 
kuukauden aikana.
3. Jos este on kestoltaan tai luonteeltaan 
sellainen, että olisi kohtuutonta olettaa 
velkojan ryhtyvän 
tuomioistuinmenettelyyn oikeuden 
puolustamiseksi vielä jäljellä olevan 
vanhentumisajan kuluessa sen jälkeen, 
kun keskeytyminen on päättynyt, 
vanhentumisaika päättyy vasta, kun 
esteen poistamisesta on kulunut kuusi 
kuukautta.

Or. en

Perustelu

Lisätään ylivoimaista estettä koskeva yleinen sääntö, joka on eurooppalaista sopimusoikeutta 
koskevan yhteisen viitekehysluonnoksen mukainen (III–7.303 artikla). Käsiteltävän 
ehdotuksen 183 artiklan (velkojan esteellisyys) säännökset ja kunniallista ja vilpitöntä 
menettelyä koskeva yleinen periaate eivät ilmeisesti riitä välttämään tarpeettoman ankaria 
seurauksia, jotka johtuvat tuomioistuinmenettelyn käynnistämistä hyvissä ajoin (181 artiklan 
mukaisesti) haittaavista esteistä. Koska säännöstä sovelletaan vain lyhyeen 
vanhentumisaikaan, sen oikeusvaikutukset ovat vähäiset.

Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
3 jakso – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 jakso 
Tukitoimet



PR\929386FI.doc 109/120 PE505.998v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 186 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

186 a artikla
Tämän asetuksen soveltamista koskevien 

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

Or. en

Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 186 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio perustaa järjestelmän, jonka 
avulla voidaan tarkastella tietoja 
1 kohdassa tarkoitetuista tuomioista ja 
asiaa koskevista Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomioista. Tämä 
järjestelmä on saatettava yleisön 
saataville. Sen on oltava täysin 
järjestelmällinen ja hakujen tekemisen on 
oltava helppoa.

Or. en

Perustelu

Tietokanta on tärkeä väline pyrittäessä yhteiseen näkemykseen yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain soveltamisesta. Siksi sen käyttämisen olisi oltava helppoa ja käyttäjäystävällistä.
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Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 186 a artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Tuomioihin, jotka annetaan tiedoksi 
1 kohdan mukaisesti, on liitettävä 
vakiomuotoinen yhteenveto, joka koostuu 
seuraavista osista:
(a) aihe ja yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain asiaa koskeva artikla tai sitä 
koskevat artiklat;
(b) lyhyt yhteenveto tosiseikoista;
(c) lyhyt yhteenveto pääasiallisista 
perusteluista;
(d) päätös ja
(e) päätöksen perustelut siten, että valittu 
periaate ilmoitetaan selvästi.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan päästä eroon tuomioihin liittyvistä erilaisista lähestymistavoista unionissa ja 
jotta tietokanta toimisi tehokkaasti ja taloudellisesti, tuomioita varten olisi otettava käyttöön 
vakiomuotoinen yhteenveto, joka voidaan sisällyttää tietokantaan siten, että sitä on editoitava 
vain vähän. Tämä yhteenveto olisi liitettävä tuomioon. Yhteenvedon olisi oltava ytimekäs ja 
siten helppokäyttöinen, siitä aiheutuvat käännöskustannukset olisi minimoitava ja sen sisällön 
olisi oltava tämän ehdotuksen mukainen.

Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  186 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

186 b artikla
Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

1. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan 
välisissä sopimuksissa osapuolia olisi 
kannustettava harkitsemaan 
sopimuksesta, jonka yhteydessä he ovat 
sopineet yhteisen eurooppalaisen 



PR\929386FI.doc 111/120 PE505.998v02-00

FI

kauppalain käyttämisestä, aiheutuvien 
riitojen antamista [ADR-direktiivin] 
4 artiklan e alakohdassa määritellyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuyksikön 
käsiteltäväksi.
2. Tämän artiklan säännöksillä ei suljeta 
pois tai rajoiteta osapuolten oikeutta 
antaa milloin tahansa asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi sen sijaan, 
että riita annetaan vaihtoehtoisen 
riidanratkaisuyksikön käsiteltäväksi.

Or. en

Perustelu

Tehokkaiden ja edullisten oikeussuojakeinojen saatavuuden puute on myös kansainvälisen 
kaupankäynnin este. Uudella ADR-direktiivillä turvataan kuluttajien oikeussuojakeinot 
kiitettävästi koko unionissa. Käytettäessä yhteistä eurooppalaista kauppalakia varsinkin 
elinkeinonharjoittajien olisi harkittava sitoutumista sopimuksesta aiheutuvien riitojen 
ratkaisemiseen direktiivin ADR-direktiivin 4 artiklan e alakohdassa määritellyn 
vaihtoehtoisen riidanratkaisuyksikön avulla. Tämän ei pitäisi vaikuttaa osapuolten oikeuteen 
antaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi

Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
Liite I –  186 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

186 c artikla
Eurooppalaisten mallisopimusehtojen 

laatiminen
1. Komissio perustaa mahdollisimman 
pian ja viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
asiantuntijaryhmän avustamaan sitä 
sellaisten eurooppalaisten 
mallisopimusehtojen laatimisessa, jotka 
perustuvat yhteiseen eurooppalaiseen 
kauppalakiin ja täydentävät sitä, sekä 
edistämään niiden soveltamista 
käytännössä.
2. Komissio pyrkii asiantuntijaryhmän 
tuella antamaan ensimmäiset 
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eurooppalaiset mallisopimusehdot [xxx] 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.
3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu 
asiantuntijaryhmä koostuu erityisesti 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
käyttäjien etuja edustavista jäsenistä. Se 
voi päättää perustaa erikoistuneita 
alaryhmiä käsittelemään erillisiä 
kaupallisen toiminnan aloja.

Or. en

Perustelu

Korostetaan tarvetta laatia yhteisen eurooppalaisen kauppalain rinnalle EU:n laajuiset 
vakiosopimusmallit. Vakiosopimusmallit eivät toimisi nykyisissä oikeudellisissa puitteissa 
varsinkaan Rooma I -asetuksen 6 artiklan 2 kohdan takia. Esittelijät ovat vakaasti sitä mieltä, 
että tällaiset sellaisenaan saatavilla olevat sopimusmallit ovat olennaisen tärkeitä yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain onnistumiselle, ja kehottavat komissiota aloittamaan 
mahdollisimman pian niiden laatimisen vireillä olevan lainsäädäntömenettelyn rinnalla. 
Esittelijöiden mielestä ne on mainittava erikseen säädöstekstissä.

Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
IV osa – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

IV osa
Loppusäännökset

Or. en

Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 186 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

186 d artikla
Uudelleentarkastelu

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava ... 
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[neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamisen alkamisesta] mennessä 
komissiolle tiedot tämän asetuksen 
soveltamisesta, erityisesti yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain käytön 
yleisyydestä, sen sääntöihin liittyvistä 
riita-asioista ja siitä, missä määrin
kuluttajansuojassa ilmenee yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain ja kansallisen 
lain välisiä eroavuuksia. Tietojen on 
sisällettävä myös kattava selostus yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain säännösten 
tulkintaa koskevista kansallisten 
tuomioistuinten oikeuskäytännöistä.
2. Komissio esittää ... [viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen soveltamisen 
alkamisesta] mennessä Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle 
yksityiskohtaisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan asetuksen toimintaa ja 
otetaan huomioon muun muassa tarve 
laajentaa sen soveltamisalaa yritysten 
välisten sopimusten osalta sekä 
digitaalisen sisällön markkinoiden ja 
teknologian sekä unionin säännöstön 
kehitys. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä myös siihen, onko edelleen 
asianmukaista rajoittaa laki koskemaan 
vain etäsopimuksia ja erityisesti verkossa 
tehtäviä sopimuksia vai olisiko laajempi 
soveltamisala, joka kattaisi 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyt 
sopimukset, toimiva.

Or. en

(Ks. 15 artiklaa koskeva tarkistus; tekstiä on tarkistettu.)

Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 186 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

186 e artikla
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Asetuksen (EY) N:o 2006/2004 
muuttaminen

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2006/20041 

liitteeseen kohta seuraavasti:
"18. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus yhteisestä eurooppalaisesta 
kauppalaista (EUVL L ***, ***, s. **)."
__________________
1 EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.

Or. en

Perustelu

Asetuksella 2006/2004 luodaan kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten välinen 
yhteistyöjärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhtenäisen 
kuluttajasuojalainsäädännön noudattaminen. Koska yhteinen eurooppalainen kauppalaki 
käsittää kokonaan yhdenmukaistetut kuluttajansuojaa koskevat pakottavat säännöt, asetuksen 
olisi kuuluttava asetuksen 2006/2004/EY piiriin.

Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 186 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

186 f artikla
Voimaantulo ja soveltaminen

1. Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
2. Sitä sovelletaan [6 kuukauden kuluttua 
voimaantulosta].
Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan 
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

(Ks. 16 artiklaa koskeva tarkistus.)
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PERUSTELUT

I. Johdanto

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä 
eurooppalaisesta kauppalaista (COM(2011)0635) on uraauurtava aloite, jolla on keskeinen 
merkitys kuluttajille ja yrityksille sisämarkkinoilla. Se perustuu eurooppalaista 
sopimusoikeutta koskevaan aloitteeseen, jonka tavoitteena on ratkaista sopimusoikeuden 
kansallisten erojen aiheuttamat sisämarkkinaongelmat. Aloitteesta on keskusteltu vuosien 
ajan, ja parlamentti antaa jatkuvasti ohjeistusta ja tukea1, viimeksi vuonna 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa komission vihreästä kirjasta2. 

Lokakuussa 2012 antamansa työasiakirjan jälkeen esittelijät esittävät nyt yhteisiä tarkistuksia 
mietintöluonnoksessa. Esittelijät haluavat korostaa, että kyseessä ei ole täydellinen asiakirja 
vaan siinä esitetään tarkistusten muodossa kohdat, joista esittelijät toivovat lisäkeskustelua.

Esittelijät haluavat erityisesti kiittää Euroopan oikeusinstituuttia sen antamasta lausunnosta3

sekä asiantuntijoita ja sidosryhmiä, jotka antoivat panoksensa oikeudellisten asioiden 
valiokunnan ja toimialayksikkö C:n vuonna 2012 järjestämissä tilaisuuksissa4. Ne olivat 
kaikki arvokkaita esittelijöiden työlle.

Perusteluosassa tuodaan esiin tärkeimmät mietintöluonnoksessa esitetyt muutokset. 
Yksityiskohtaiset perustelut on esitetty kunkin tarkistuksen yhteydessä.

II. Ongelmat

Esittelijät pyrkivät yleisesti parantamaan tekstiä, jotta se olisi käyttäjäystävällisempi ja 
selkeämpi, sen ehdot ja määritelmät vastaisivat paremmin unionin säännöstöä. 

1. Rakenne
Ehdotuksen jakaminen varsinaiseen asetukseen ja liitteeseen on aiheuttanut paljon 
sekaannusta. Siksi esittelijät ehdottavat asetuksen ja liitteen yhdistämistä, jotta saadaan aikaan 
yksi yhtenäinen ja integroitu säädös. 

Esittelijät ovat tietoisia siitä, että yhteisen eurooppalaisen kauppalain rakenteeseen on 
ehdotettu myös syvällisempiä muutoksia. On todettu, että osapuolten velvollisuuksia ja 
                                               
1 Euroopan parlamentin 26. toukokuuta 1989 (EYVL C 158, 26.6.1989, s. 400), 6. toukokuuta 1994 (EYVL C 
205, 25.7.1994, s. 518), 15. marraskuuta 2001 (EYVL 140 E, 13.6.2002, s. 538), 2. syyskuuta 2003 (EUVL C 76 
E, 25.3.2004, s. 95), 23. maaliskuuta 2006 (EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 109), 7. syyskuuta 2006 (EUVL C 305 
E, 14.12.2006, s. 247), 12. joulukuuta 2007 (EUVL C 323 E, 18.12.2008, s. 364), 3. syyskuuta 2008 (EUVL C 
295 E, 4.12.2009, s. 31) antamat päätöslauselmat.
2 Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antama päätöslauselma toimintavaihtoehdoista etenemiseksi kohti 
kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/S-2-
2012_Statement_on_the_Proposal_for_a_Regulation_on__a_Common_European_Sales_Law.pdf.
4http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone. 
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oikeussuojakeinoja koskevalle IV osalle rakenteen muuttaminen tekisi hyvää, koska siitä tulisi 
käyttäjäystävällisempi. Esittelijät pitäisivätkin hyvänä rakennetta, jossa ryhmitellään ainakin 
ostajan ja myyjän velvollisuudet sekä ostajan ja myyjän oikeussuojakeinot. Harkinnan jälkeen 
ja mietintöluonnosta ja siihen esitettäviä tarkistuksia koskevan työn helpottamiseksi he 
päättivät olla ehdottamatta niin pitkälle menevää muutosta tekstin rakenteeseen. Ehdotuksia 
on tehty kohtiin, joissa ne olivat toimivia rakenteen parantamiseksi pienemmissä 
tekstiyksiköissä, joko yhden säännöksen, osan tai luvun sisällä.

2. Soveltamisala
Yhteisen eurooppalaisen kauppalain mahdollinen rajaaminen verkko- ja etäliiketoimiin on 
vaikea kysymys. Huolellisen harkinnan jälkeen esittelijät ehdottavat tässä vaiheessa, että 
yhteistä eurooppalaista kauppalakia tarjotaan vain etäsopimuksiin. Tässä yhteydessä 
ehdotetaan termiä "etäsopimukset", koska se on jo käytössä unionin säännöstössä 
(etämyyntidirektiivi, rahoituspalvelujen etämyyntiä koskeva direktiivi, kuluttajien oikeuksia 
koskeva direktiivi). Pääasiallinen kohde on nopeasti kasvava internetmyynnin ala, ja ajatus 
vaihtoehtoisesta säädöksestä sai vahvaa kannatusta myös piireistä, jotka ovat haluttomampia 
tällaisen välineen laajempaan käyttöön. On selvää, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki
on paras mahdollinen väline verkkokaupalle, koska se on yhtenäinen EU:n laajuinen 
sääntökokonaisuus. Mietintöluonnoksen tarkoituksena on käynnistää keskustelu tästä aiheesta. 
Siinä ei tarkoituksellisesti esitetä yhteisen eurooppalaisen kauppalain täydellistä 
mukauttamista etämyyntiin. Se vaatisi lisätyötä ja -analysointia, ja niiden tulokset voidaan 
ottaa huomioon lainsäädäntömenettelyn ollessa käynnissä. Joitakin elementtejä on kuitenkin 
otettu mukaan jo tässä vaiheessa, jotta yhteistä eurooppalaista kauppalakia voidaan käyttää 
etäsopimuksissa esimerkiksi digitaalisen sisällön ja pilvipalveluiden osalta.

Aineellisen soveltamisalan osalta esittelijät ovat esittäneet sekasopimuksia ja sellaisia 
sopimuksia varten, joihin liittyä luottoelementti, käytännönläheisempää ja 
käyttäjäystävällisempää ratkaisua.

3. Suhde Rooma I -asetukseen.
Suhde Rooma I -asetukseen ja erityisesti sen 6 artiklaan on ratkaiseva kysymys yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain toiminnan kannalta, joten esittelijät ovat pyrkineet selventämään 
asiaa laatimalla tarkistuksia sekä johdanto-osan kappaleisiin että artikloihin. Tavoitteena on 
esittää selvästi, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki on kunkin jäsenvaltion 
oikeusjärjestykseen kuuluva toinen järjestelmä (ks. tarkistukset 1 artiklaan ja 11 artiklan 
1 kohtaan). Toiseksi on tarkoitus tehdä ehdottoman selväksi, että yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain käyttöä koskevaa sopimusta ei saa sekoittaa kahden oikeusjärjestyksen välillä 
tehtävään valintaan vaan se on valinta kahden samaan kansalliseen oikeusjärjestykseen 
kuuluvan eri järjestelmän välillä (ks. tarkistukset johdanto-osan 10 kappaleeseen).
Kolmanneksi esittelijät pitivät tarpeellisena käsitellä tarkemmin sitä, miksi Rooma I 
-asetuksen 6 artiklan 2 kohdalla ei ole käytännön merkitystä, koska se tarkoittaisi kahteen 
identtiseen toiseen sopimusoikeusjärjestelmään kuuluvien pakottavien säännösten vertailua 
(ks. tarkistus johdanto-osan 12 kappaleeseen).

4. Viittaukset kansalliseen lainsäädäntöön
Esittelijät pitävät selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi tärkeänä todeta yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain säädösosassa selvästi, mitkä alat kuuluvat sen piiriin, ja esittää 
myös luettelo kysymyksistä, joita se ei koske (ks. uutta 11 a artiklaa koskeva tarkistus). Lain 
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piiriin kuuluvien asioiden osalta saattaa olla tarpeen tehdä mukautuksia 
lainsäädäntömenettelyn myöhemmässä vaiheessa erityisesti, jos yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain mukauttaminen etäsopimuksiin ja varsinkin verkossa tehtäviin sopimuksiin sitä 
edellyttää. 

5. Kunniallisen ja vilpittömän menettelyn periaate
Esittelijöiden mielestä kunniallisen ja vilpittömän menettelyn periaate on tärkeä väline 
tasapuolisten ratkaisujen löytämiseksi tapauskohtaisesti. Esittelijät ottivat kuitenkin tarkasti 
huomioon esitetyt huolenaiheet, myös muun muassa tapaoikeuden näkökulmasta esitetyt 
huolenaiheet, koska sen piirissä käsitettä ei tunneta. Siksi he ehdottavat muutoksia ja 
täsmennyksiä määritelmiin (ks. tarkistus 2 artiklan b alakohtaan) ja yleisperiaatteen 
ilmaisemiseen sellaisenaan (ks. tarkistus liitteessä I olevaan 2 artiklaan). Alun perin 
ehdotettua määritelmää on tulkittu siten, että se estää osapuolia käymästä tiukkoja 
neuvotteluja, mikä on aiheuttanut huolta erityisesti elinkeinoharjoittajien välisten sopimusten 
yhteydessä. Sen täsmentämiseksi, että tämä ei ole säännöksen tarkoitus, ehdotetussa 
sanamuodossa tuodaan esiin, että osapuolten ei pitäisi käyttää oikeuksiaan väärin vaan toimia 
"kunniallisen ja vilpittömän menettelyn" hengessä. Muutos koskee myös 86 artiklaa 
(kohtuuttomuuden arviointi elinkeinoharjoittajien välisissä sopimuksissa) ja sillä on tarkoitus 
hälventää huolta siitä, että sopimuspuolet eivät saisi ajaa neuvotteluissa omia etujaan. Lisäksi 
esittelijät katsovat, että kunniallisen ja vilpittömän menettelyn periaate olisi yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain yhteydessä rajattava siten, että sillä on vain suojaava vaikutus. 
Toisin sanoen sillä estetään rikkonutta osapuolta käyttämästä oikeutta, oikeussuojakeinoa tai 
vastuuvapausperustetta tai vetoamasta oikeuteen, oikeussuojakeinoon tai 
vastuuvapausperusteeseen, kun taas oikeus vahingonkorvaukseen on poistettu.

6. Ostajan oikeussuojakeinot
Esittelijät pohtivat tarkkaan yhteiseen eurooppalaiseen kauppalakiin kuuluvaa kuluttajan 
oikeussuojakeinojen järjestelmää.  Keskeisiä kysymyksiä on se, kuinka tasapainottaa 
paremmin vapaavalintaiset oikeussuojakeinot, myyjän oikeus oikaista virhe mukaan luettuna, 
ettei sopimuksen purkamisilmoituksen antamiselle ole asetettu määräaikaa ja yleinen periaate, 
jonka mukaan käyttöoikeudesta ei joudu maksamaan. Esittelijät korostavat, että yhteinen 
eurooppalainen kauppalaki tarjoaa erittäin korkean kuluttajansuojan tason, joka ylittää 
unionin säännöstön ja erityisesti kulutustavaroiden kauppaa koskevan direktiivin suojan tason. 
Se vastaa lähes täysin kansallisen lainsäädännön tarjoamaa suojaa tai jopa ylittää sen, mikä on 
tärkeää, koska on toivottavaa välttää Rooma I -asetuksen 6 artiklan 2 kohdan soveltamista (ks. 
edellä 3 kohta) vain, jos sen tavoite – samantasoisen suojan takaaminen kuluttajalle kuin 
hänellä olisi oman maansa lakien mukaisesti – varmistetaan muulla tavoin. Toisaalta liitteessä 
olevan 174 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännös, joka antaa mahdollisuuden vaatia maksun 
käytöstä, jos käyttäminen maksutta olisi "kohtuutonta" on tarkoitettu korjaamaan 
väärinkäyttötapauksia, joihin liittyy sopimuksen purkaminen maksamatta käytöstä, ei ole 
selvä ja voi loppujen lopuksi estää kuluttajia käyttämästä oikeuksiaan. Parempi ratkaisu myös 
kuluttajien etujen kannalta on selkeät säännöt ja olemassa olevan kuluttajansuojan 
ylläpitäminen periaatteessa.

Tässä tilanteessa esittelijät haluavat herättää keskustelua kolmesta vaihtoehdosta, jotta 
kuluttajien oikeus purkaa sopimus ja myyjän oikeus oikaista virhe voidaan tasapainottaa 
paremmin, mikä on perusteltua myös mainittujen epävarmuustekijöiden rajoittamiseksi. 
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Esittelijät haluavat korostaa, että mahdollisuudet ovat vaihtoehtoisia eivätkä suinkaan 
kumulatiivisia.

– Ensimmäinen vaihtoehto on ottaa käyttöön kuuden kuukauden määräaika sen jälkeen, 
kun vaaranvastuu on siirtynyt ostajalle, ja sen umpeuduttua ostajan on hyväksyttävä 
virheen korjaaminen (ks. vaihtoehtoinen tarkistus 106 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
ii alakohtaan). Esittelijät ovat tietoisia siitä, että kulutustavaroiden kauppaa koskevan 
direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta ottaa 
käyttöön tiedonantovaatimus kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta, ja 
että kaikki jäsenvaltiot eivät käytä tätä mahdollisuutta. Toisaalta voidaan puolustaa 
kuuden kuukauden määräaikaa toimituksesta lukien, koska sen aikana ostaja hyötyy 
joka tapauksessa käänteisestä todistustaakasta, joka liittyy toimituksen aikana 
esiintyneeseen sopimuksenvastaisuuteen. Oikeussuojakeinojen valinnaisuuden 
rajoittamisen kuuden kuukauden jälkeen voitaisiin katsoa heikentävän vaikutusta, 
koska joka tapauksessa ostajan on vaikeampi osoittaa sopimuksenvastaisuus kuuden 
kuukauden kuluttua.

– Toisena vaihtoehtona voitaisiin ottaa käyttöön vaatimus, että kuluttajan on annettava 
ilmoitus sopimuksen purkamisesta kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän tuli 
tietoiseksi laiminlyönnistä. Sen jälkeen oikeutta sopimuksen purkamiseen ei olisi, 
vaan kuluttajan olisi käytettävä muita, ei yhtä kattavia oikeuksia, joita ovat esimerkiksi 
vaihto tai korjaus. Tämä on tietysti rajoitus kuluttajan oikeuteen purkaa sopimus. 
Toisaalta kuluttajan edun mukaista olisi joka tapauksessa käyttää oikeuttaan 
sopimuksen purkamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun hän on 
havainnut laiminlyönnin varsinkin, koska hänen mahdollisuutensa osoittaa 
laiminlyönti heikkenevät ajan myötä.

– Kolmantena vaihtoehtona kuluttajalle voidaan asettaa velvollisuus maksaa 
käyttöoikeudesta tapauksissa, joissa hän purkaa sopimuksen (toisin kuin sopimuksesta 
vapauduttaessa, jolloin sopimuksen lopettamisen syy ei niinkään johdu yhdestä 
osapuolesta, ks. tarkistus 174 artiklan 1–1 b kohtaan).  Tässä vaihtoehdossa kuluttaja 
voisi yhä valita oikeussuojakeinon mutta myyjä voisi vaatia maksua tavaroiden 
käyttöoikeudesta, jos ostaja päättää purkaa sopimuksen sen sijaan, että hän käyttäisi 
muita, ei yhtä kattavia oikeuksia, joita ovat esimerkiksi vaihto tai korjaus. 
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kun tavaroiden toimituksesta on kulunut tietty 
aika, ostajan on taloudellisesti järkevämpää käyttää jotakin muista oikeuksista 
(esimerkiksi korjaus, vaihto tai hinnanalennus). On kuitenkin myönnettävä, että 
käyttöoikeuden laskeminen ei aina ole yksiselitteistä.

Esittelijöiden mielestä tarkistukset ovat tarpeellisia. He ovat pyrkineet kokoamaan avoimesti 
yhteen kunkin vaihtoehdon edut ja haitat ja toivovat keskustelua tältä pohjalta.

7. Palauttaminen
Esittelijät ovat tehneet ehdotuksia palauttamista koskevien sääntöjen laatimiseksi ja 
järjestelemiseksi uudelleen. Tavoitteena on ratkaisu, jossa löydettäisiin molempien osapuolten 
kannalta toteuttamiskelpoinen kompromissi ja että kuluttajien kannalta olisi selvää ja 
ennakoitavaa, mitä he joutuvat maksamaan tai palauttamaan, jotta he voivat luottavaisin 
mielin käyttää oikeuksiaan.

8. Digitaalinen sisältö
Esittelijät ehdottavat digitaalisen sisällön osalta erityisesti ratkaisua, jossa digitaalista sisältöä 
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ei makseta rahalla vaan esimerkiksi henkilötiedoilla. Ostajan suojaa on laajennettu näissä 
tapauksissa, koska hänen olisi voitava käyttää kaikkia oikeussuojakeinoja (lukuun ottamatta 
hinnanalennusta, koska hän ei ole maksanut rahalla). Näitä tapauksia varten on ehdotettu 
myös erityisiä palauttamista koskevia säännöksiä. 

9. Vanhentuminen
Esittelijät ovat tietoisia siitä, että kymmenen vuoden vanhentumisaika on herättänyt 
arvostelua, vaikka toiset – komissio mukaan luettuna – selittävät, että sen käytännön merkitys 
on vähäinen. Jotta voidaan hälventää huolestumista ja sopia pitkän vanhentumisajan 
vaikutusten rajoittamisesta, esittelijät ehdottavat kuuden vuoden aikaa, jonka he uskovat 
olevan asianmukainen ratkaisu jäsenvaltioissa nykyisin noudatettava pitkä vanhentumisaika 
huomioon ottaen. He ehdottavat vanhentumista koskevaan lukuun myös joitakin 
lisäselvennyksiä.

10. Tukitoimet
Esittelijät ovat ehdottaneet useita uusia säännöksiä, jotta tukitoimet voidaan sisällyttää 
paremmin säädösosaan. Ne liittyvät tuomioita koskevaan tietokantaan, yhteyteen 
vaihtoehtoiseen riitojenratkaisuun sekä EU:n laajuisten vakiomuotoisten mallisopimusten 
laatimiseen.

C. Johtopäätökset

Esittelijöiden näkemyksen mukaan yhteisen eurooppalaisen kauppalain mahdolliset hyödyt 
kuluttajille ja yrityksille sisämarkkinoilla ovat mittavat erityisesti digitaaliaikana, eikä sen 
tarjoamaa tilaisuutta saisi jättää käyttämättä. Esittelijät kehottavat pohtimaan tarkemmin 
esitettyjä tarkistuksia, koska heidän mielestään niillä voitaisiin varmistaa tämän välineen 
menestys. He odottavat innokkaasti lisäkeskustelua näistä aiheista.


