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16.3.2011 A7-0038/242 

Tarkistus  242 

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 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän direktiivin tarkoituksena on 

sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 

tukeminen ja korkeatasoisen 

kuluttajansuojan saavuttaminen 

lähentämällä kuluttajien ja 

elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten tiettyjä osia. 

Tämän direktiivin tarkoituksena on 

korkeatasoisen kuluttajansuojan 

saavuttaminen ja sisämarkkinoiden 

moitteettoman toiminnan tukeminen 

lähentämällä kuluttajien ja 

elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten tiettyjä osia 

samalla kun varmistetaan 

yhdenmukaistettu lähestymistapa 

kansalaisten suojelemiseen sellaisilta 

toimitusehdoilta, jotka rajoittaisivat 

heidän perusoikeuksiaan ja -vapauksiaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.3.2011 A7-0038/243 

Tarkistus  243 

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 – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) rajoitetaan kansalaisten 

perusoikeuksia ja -vapauksia, mukaan 

luettuna oikeutta yksityisyyteen, 

sananvapauteen ja puolueettomaan 

oikeudenkäyntiin. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/244 

Tarkistus  244 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (37 a) Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 

täyttänyt toimittamiseen liittyviä 

velvoitteitaan, kuluttajan olisi pyydettävä 

elinkeinonharjoittajaa toimittamaan 

tavara olosuhteisiin nähden 

asianmukaisen ajan kuluessa. Kuluttaja 

voi purkaa sopimuksen kyseisen 

määräajan päättyessä, jos toimiin ei ole 

ryhdytty. Tätä sääntöä ei tulisi kuitenkaan 

soveltaa, jos elinkeinonharjoittaja on 

kieltäytynyt toimittamasta tavaroita, ja 

tietyissä olosuhteissa, joissa toimitusaika 

on olennainen, kuten kun on kyse 

hääpuvusta, joka olisi toimitettava ennen 

häitä, tai joululahjoista. Jos 

elinkeinonharjoittaja ei toimita tavaroita 

ajoissa näissä nimenomaisissa 

tapauksissa, kuluttajalla olisi oltava 

oikeus purkaa sopimus välittömästi sen 

jälkeen, kun alun perin sovittu 

toimitusaika on mennyt umpeen. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tekstillä olisi korvattava johdanto-osan b kappale sellaisena kuin siitä äänestettiin 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa ja se olisi sisällytettävä sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan lopulliseen mietintöön tarkistuksena 31. 
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16.3.2011 A7-0038/245 

Tarkistus  245 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

5 artikla Poistetaan. 

Tietojen antamista koskevat yleiset 

vaatimukset 

 

1. Elinkeinonharjoittajan on ennen 

sopimuksen tekemistä annettava 

kuluttajalle seuraavia seikkoja koskevat 

tiedot, elleivät ne ilmene muutoin 

asiayhteydestä: 

 

a) tuotteen pääominaisuudet siinä 

laajuudessa kuin viestimen ja tuotteen 

kannalta on asianmukaista; 

 

b) elinkeinonharjoittajan 

maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, 

kuten esimerkiksi hänen toiminimensä, ja 

tarvittaessa sen elinkeinonharjoittajan 

maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, 

jonka puolesta hän toimii; 

 

c) hinta veroineen tai, ellei tuotteen 

luonteesta johtuen hintaa voida 

kohtuudella laskea etukäteen, hinnan 

laskutapa sekä tapauksen mukaan kaikki 

muut rahti-, toimitus- tai postimaksut tai, 

ellei näitä kustannuksia voida 

kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, 

että kuluttaja voi joutua maksamaan 

tällaisia lisämaksuja; 

 

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen 

täyttämiseen liittyvät järjestelyt sekä 
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valitusten käsittelyihin sovellettava 

käytäntö, mikäli ne poikkeavat huolellisen 

ammatinharjoittamisen vaatimuksista; 

e) maininta peruuttamisoikeudesta 

tapauksen mukaan; 

 

f) maininta myynninjälkeisistä palveluista 

ja kaupallisista takuista tapauksen 

mukaan sekä niihin liittyvät ehdot; 

 

g) sopimuksen voimassaolo tapauksen 

mukaan tai jos sopimus on voimassa 

toistaiseksi, sopimuksen purkamista 

koskevat ehdot; 

 

h) sopimukseen perustuvien kuluttajan 

velvoitteiden vähimmäiskestoaika 

tapauksen mukaan; 

 

i) mahdolliset etumaksut tai muut 

rahoitustakuut, jotka kuluttajan on 

maksettava elinkeinonharjoittajan 

pyynnöstä, sekä niihin liittyvät ehdot. 

 

2. Julkisen huutokaupan osalta 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan 

korvata tiedolla huutokaupanpitäjän 

maantieteellisestä osoitteesta ja 

henkilöllisyydestä. 

 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 

ovat erottamaton osa myynti- tai 

palvelusopimusta. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/246 

Tarkistus  246 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

6 artikla Poistetaan. 

Tietojen antamatta jättäminen  

1. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut 

tietoja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 

tarkoitetuista lisämaksuista, kuluttajan ei 

tarvitse maksaa kyseisiä maksuja. 

 

2. Edellä olevan 5 artiklan säännösten 

rikkomiseen liittyvät seuraamukset 

määritetään voimassa olevan kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 

2 kohdan, 13 artiklan ja 42 artiklan 

säännösten soveltamista. Jäsenvaltioiden 

on säädettävä kansallisessa 

lainsäädännössään tehokkaista 

sopimusoikeudellisista 

oikeussuojakeinoista 5 artiklan 

säännösten rikkomisen varalta. 

 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.3.2011 A7-0038/247 

Tarkistus  247 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Diana Wallis 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 

elinkeinonharjoittajan on luovutettava 

tavarat siirtämällä niiden hallinta 

kuluttajalle tai kuluttajan osoittamalle 

kolmannelle osapuolelle, joka ei ole 

tavaran kuljettaja, kolmenkymmenen 

päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. 

1. Elleivät osapuolet ole muuta sopineet, 

elinkeinonharjoittajan on luovutettava 

tavarat saattamalla ne kuluttajan tai 

kuluttajan osoittaman kolmannen 

osapuolen, joka ei ole tavaran kuljettaja, 

haltuun kohtuullisessa ajassa ja joka 

tapauksessa viimeistään 

kolmenkymmenen päivän kuluessa 

sopimuksen tekemisestä. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/248 

Tarkistus  248 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Diana Wallis 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 

luovutukseen liittyviä velvoitteitaan, 

kuluttajalla on oikeus saada takaisin 

kaikki maksamansa summat seitsemän 

päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 

viimeisestä luovutuspäivästä. 

2. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt 

luovutukseen liittyviä velvoitteitaan ajoissa 

1 kohdan mukaisesti, kuluttajalla on 

oikeus pyytää häntä toimittamaan tavara 

olosuhteisiin nähden asianmukaisen ajan 

kuluessa. Jos elinkeinonharjoittaja ei 

toimita tavaroita asianmukaisen ajan 

kuluessa, kuluttajalla on oikeus purkaa 

sopimus. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/249 

Tarkistus  249 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Diana Wallis 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole 

täyttänyt luovutukseen liittyviä 

velvoitteitaan ajoissa 1 kohdan 

mukaisesti, kuluttajalla on oikeus purkaa 

sopimus, kun: 

 a) elinkeinonharjoittaja on kieltäytynyt 

toimittamasta tavaroita tai 

 b) toimitusaika on olennainen ottaen 

huomioon kaikki sopimuksen tekoon 

liittyvät olosuhteet tai 

 c) kuluttaja ilmoittaa 

elinkeinonharjoittajalle ennen 

sopimuksen tekemistä, että toimitus 

tiettynä ajankohtana tai tiettyyn 

ajankohtaan mennessä on olennaista. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/250 

Tarkistus  250 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Diana Wallis 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Edellä olevan 2 ja 2 a kohdan 

mukaisesti tapahtuvan sopimuksen 

purkamisen lisäksi kuluttaja voi 

turvautua muihin kansallisessa 

lainsäädännössä säädettyihin keinoihin. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/251 

Tarkistus  251 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Diana Wallis 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c. Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa 

tai ottaa käyttöön tämän artiklan 

säännöksistä poikkeavia kansallisia 

säännöksiä. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/252 

Tarkistus  252 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Diana Wallis 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa 

tai ottaa käyttöön tämän artiklan 

säännöksistä poikkeavia kansallisia 

säännöksiä. 

Or. en 

 

 

 


