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16.3.2011 A7-0038/260 

Tarkistus  260 

Robert Rochefort 

ALDE-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 

valitusten käsittelyihin sovellettava 
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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 A7-0038/261 

Tarkistus  261 

Robert Rochefort 

ALDE-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 



 

AM\861138FI.doc  PE459.689v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.3.2011 A7-0038/262 

Tarkistus  262 

Robert Rochefort 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Tällä direktiivillä olisi 

yhdenmukaistettava tietyt 

elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin 

sopimuksiin liittyvät seikat. Nämä seikat 

ovat ennen sopimuksen tekemistä ja sen 

täyttämisen aikana annettavat tiedot, 

peruuttamisoikeus etäsopimusten ja 

muualla kuin elinkeinonharjoittajan 

toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta, 

myyntisopimuksiin liittyvät kuluttajan 

oikeudet sekä kohtuuttomat sopimusehdot 

kuluttajasopimuksissa. 

(9) Tällä direktiivillä olisi 

yhdenmukaistettava tietyt 

elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin 

sopimuksiin liittyvät seikat. Nämä seikat 

ovat ennen sopimuksen tekemistä ja sen 

täyttämisen aikana annettavat tiedot sekä 

peruuttamisoikeus etäsopimusten ja 

muualla kuin elinkeinonharjoittajan 

toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta, 

myyntisopimuksiin liittyvät kuluttajan 

oikeudet sekä kohtuuttomat sopimusehdot 

kuluttajasopimuksissa. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/263 

Tarkistus  263 

Robert Rochefort 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Digitaalista sisältöä, kuten 

tietokoneohjelmia, pelejä tai musiikkia, 

joita ei ole tallennettu aineelliselle 

välineelle, ei katsota aineellisiksi 

esineiksi. Sitä ei näin ollen tulisi pitää 

tässä direktiivissä tarkoitettuna tavarana. 

Sen sijaan välineet, jotka sisältävät 

digitaalista sisältöä, kuten CD:t tai 

DVD:t, ovat aineellisia esineitä ja ne olisi 

siis katsottava tässä direktiivissä 

tarkoitetuiksi tavaroiksi. Kun kuluttaja 

lataa digitaalista sisältöä internetistä, 

tämä olisi katsottava tässä direktiivissä 

tarkoitetuksi sopimukseksi, joka kuuluu 

tämän direktiivin soveltamisalaan, mutta 

ilman peruuttamisoikeutta, jos 

sopimuksen täyttäminen on jo alkanut 

kuluttajan aiemmin antamalla 

suostumuksella. Komission olisi 

tarkasteltava, tarvitaanko tästä 

yhdenmukaistettuja yksityiskohtaisia 

säännöksiä, ja toimitettava tarvittaessa 

ehdotus, jossa tätä asiaa käsitellään. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/264 

Tarkistus  264 

Robert Rochefort 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

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

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) 'tavaralla' aineellista irtainta 

esinettä, lukuun ottamatta tavaraa, joka 

myydään pakkohuutokaupalla tai muuten 

lain nojalla; tässä direktiivissä 

tarkoitettuina tavaroina pidetään myös 

vettä ja kaasua, jos niitä pidetään kaupan 

tiettynä tilavuutena tai määrättynä 

määränä; 

Or. en 

 

 


