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16.3.2011 A7-0038/216 

Tarkistus  216 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

30 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

30 artikla 

Soveltamisala 

Poistetaan. 

1. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 

sopimusehtoihin, jotka 

elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli 

on laatinut ennakolta ja joihin kuluttaja 

on suostunut voimatta vaikuttaa niiden 

sisältöön, varsinkin silloin, kun tällaiset 

sopimusehdot ovat osa ennalta laadittua 

vakiosopimusta. 

 

2. Se seikka, että kuluttajalla on ollut 

mahdollisuus vaikuttaa sopimusehdon 

joihinkin näkökohtiin tai yhteen tiettyyn 

ehtoon, ei estä tämän luvun säännösten 

soveltamista muihin sopimusehtoihin, 

jotka ovat osa sopimusta. 

 

3. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 

sellaisiin sopimusehtoihin, jotka vastaavat 

yhteisön lainsäädännön mukaisia 

jäsenvaltion pakottavia lakeja tai 

asetuksia taikka sellaisten kansainvälisten 

sopimusten määräyksiä tai periaatteita, 

joissa yhteisö tai jäsenvaltiot ovat 

osapuolina. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/217 

Tarkistus  217 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

31 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

31 artikla 

Sopimusehtoja koskevat 

avoimuusvaatimukset 

Poistetaan. 

1. Sopimusehtojen kieliasun on oltava 

selkeä ja ymmärrettävä ja niiden on 

oltava helposti luettavat. 

 

2. Sopimusehdot on asetettava kuluttajan 

saataville niin, että hänellä on todellinen 

mahdollisuus tutustua niihin ennen 

sopimuksen tekemistä, kun otetaan 

huomioon käytettävä viestin. 

 

3. Elinkeinonharjoittajan on saatava 

kuluttajan nimenomainen suostumus 

kaikkiin maksuihin, jotka eivät ole osa 

elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 

sopimusvelvoitteen täyttämisestä 

suoritettavaa korvausta. Jos 

elinkeinonharjoittaja ei ole hankkinut 

kuluttajan nimenomaista suostumusta, 

vaan on päätellyt sen käyttämällä 

oletusvalintoja, jotka kuluttajan on 

kiellettävä välttääkseen maksun, 

kuluttajalla on oikeus saada tällainen 

maksu takaisin. 

 

4. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 

asettamasta esitystapaa koskevia 

vaatimuksia sopimusehtojen esittämiselle 

ja asettamiselle kuluttajan saataville. 
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16.3.2011 A7-0038/218 

Tarkistus  218 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

32 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

32 artikla 

Yleiset periaatteet 

Poistetaan. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

sopimusehtoa, joka ei sisälly liitteeseen II 

tai III, pidetään kohtuuttomana, jos se 

vilpittömässä mielessä toimimista 

koskevan vaatimuksen vastaisesti 

aiheuttaa kuluttajan vahingoksi 

huomattavan epätasapainon osapuolten 

sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja 

velvollisuuksien välille. 

 

2. Sopimusehdon kohtuuttomuutta 

arvioitaessa on otettava huomioon 

sopimuksen kohteena olevien tuotteiden 

luonne ja kaikki sopimuksen tekoon 

liittyvät olosuhteet sekä kaikki muut 

tehtävän sopimuksen tai muun 

sopimuksen, josta tehtävä sopimus on 

riippuvainen, ehdot sopimuksen 

tekohetkellä, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 34 ja 38 artiklan 

soveltamista. Arvioidessaan 

sopimusehdon kohtuullisuutta 

toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 

on lisäksi 31 artiklan mukaisesti otettava 

huomioon sopimuksen laatimistapa ja 

tapa, jolla elinkeinonharjoittaja on 

toimittanut sen kuluttajalle. 

 

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei 

sovelleta sopimuksen pääkohteen eikä 
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elinkeinonharjoittajan pääasiallisen 

sopimusvelvoitteen suorittamisesta 

maksettavan korvauksen 

asianmukaisuuden arviointiin edellyttäen, 

että elinkeinonharjoittaja noudattaa 

täysin 31 artiklan säännöksiä. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/219 

Tarkistus  219 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

33 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

33 artikla 

Todistustaakka 

Poistetaan. 

Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että 

sopimusehdosta on neuvoteltu erikseen, 

todistustaakka on hänellä. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/220 

Tarkistus  220 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

34 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

34 artikla 

Ehdot, joita pidetään kaikissa 

olosuhteissa kohtuuttomina 

Poistetaan. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

liitteessä II lueteltuja sopimusehtoja 

pidetään kaikissa olosuhteissa 

kohtuuttomina. Kyseistä sopimusehtojen 

luetteloa sovelletaan kaikissa 

jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 

vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 

mukaisesti. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/221 

Tarkistus  221 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

35 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

35 artikla 

Ehdot, joiden oletetaan olevan 

kohtuuttomia 

Poistetaan. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

liitteessä III olevassa 1 kohdassa 

lueteltujen sopimusehtojen katsotaan 

olevan kohtuuttomia, ellei 

elinkeinonharjoittaja ole osoittanut, että 

kyseiset ehdot ovat 32 artiklan mukaisesti 

kohtuullisia. Kyseistä sopimusehtojen 

luetteloa sovelletaan kaikissa 

jäsenvaltioissa, ja sitä voidaan muuttaa 

vain 39 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan 

mukaisesti. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/222 

Tarkistus  222 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

36 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

36 artikla 

Ehtojen tulkinta 

Poistetaan. 

1. Jos ehdon merkityksestä syntyy 

epäilystä, kuluttajalle suotuisin tulkinta 

on etusijalla. 

 

2. Tätä artiklaa ei sovelleta 38 artiklan 

2 kohdassa vahvistettujen menettelyjen 

yhteydessä. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/223 

Tarkistus  223 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

37 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

37 artikla 

Kohtuuttomien ehtojen vaikutukset 

Poistetaan. 

Kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole 

kuluttajaa sitovia. Sopimus sitoo 

osapuolia edelleen, jos se voi olla 

voimassa ilman kohtuuttomiksi 

katsottavia ehtoja. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/224 

Tarkistus  224 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

38 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

38 artikla 

Kohtuuttomia sopimusehtoja koskevien 

säännösten täytäntöönpanon valvonta 

Poistetaan. 

1. Jäsenvaltioiden on kuluttajien ja 

kilpailevien elinkeinonharjoittajien edun 

vuoksi varmistettava, että on olemassa 

riittäviä ja tehokkaita keinoja, oilla 

kohtuuttomien ehtojen käytön jatkaminen 

elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 

välisissä sopimuksissa voidaan estää. 

 

2. Varsinkin henkilöt tai järjestöt, joilla 

kansallisen lain mukaan perusteltu 

intressi suojella kuluttajia, voivat saattaa 

asian tuomioistuimen tai hallinnollisen 

viranomaisen käsiteltäväksi sen 

ratkaisemiseksi, ovatko yleiseen käyttöön 

laaditut sopimusehdot kohtuuttomia. 

 

3. Jäsenvaltioiden on valtuutettava 

tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset 

käyttämään asianmukaisia ja tehokkaita 

keinoja, joilla voidaan estää 

elinkeinonharjoittajia jatkamasta 

kohtuuttomiksi havaittujen 

sopimusehtojen käyttämistä. 

 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

2 ja 3 kohdassa tarkoitetut oikeustoimet 

voidaan kohdistaa kansallisen 

prosessioikeuden mukaisesti joko erikseen 

tai yhteisesti joukkoon sellaisia saman 
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alan elinkeinonharjoittajia tai niiden 

yhdistyksiä, jotka käyttävät tai 

suosittelevat käytettäväksi samoja yleisiä 

sopimusehtoja tai samankaltaisia ehtoja. 
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16.3.2011 A7-0038/225 

Tarkistus  225 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

39 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

39 artikla 

Liitteissä II ja III esitettyjen ehtojen 

uudelleentarkastelu 

Poistetaan. 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle ehdoista, jotka toimivaltaiset 

kansalliset viranomaiset ovat havainneet 

kohtuuttomiksi ja jotka niiden mielestä 

ovat sellaisia, että tätä direktiiviä olisi 

syytä muuttaa 2 kohdan mukaisesti. 

 

2. Komissio muuttaa liitteitä II ja III 

saamiensa 1 kohdan mukaisten 

ilmoitusten perusteella. Kyseisistä 

toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 

muuttaa tämän direktiivin muita kuin 

keskeisiä osia, päätetään 40 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 

käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/226 

Tarkistus  226 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II 

 

Komission teksti Tarkistus 

  Liite poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  227 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III 

 

Komission teksti Tarkistus 

  Liite poistetaan 

Or. en 

 

 


