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1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
kuluttajasopimuksiin sovelletaan samassa 
kohdassa säädetyin edellytyksin sen 
jäsenvaltion lakia, jossa kuluttajan 
asuinpaikka on.

1. Sopimukseen, jonka luonnollinen 
henkilö (kuluttaja) on tehnyt toisen 
henkilön (elinkeinonharjoittaja) kanssa 
tämän harjoittaman elinkeinotoiminnan 
yhteydessä sellaista tarkoitusta varten, 
jonka ei voida katsoa liittyvän kuluttajan 
elinkeinotoimintaan, sovelletaan sen 
jäsenvaltion lakia, jossa kuluttajan 
asuinpaikka on. 

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan sopimuksiin, 
jotka luonnollinen henkilö, kuluttaja, jonka 
asuinpaikka on jossakin jäsenvaltiossa, on 
tehnyt toisen henkilön, 
elinkeinonharjoittajan, kanssa tämän 
harjoittaman elinkeinotoiminnan 
yhteydessä sellaista tarkoitusta varten, 
jonka ei voida katsoa liittyvän kuluttajan 
elinkeinotoimintaan.

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, jos 
sopimuksen tekohetkellä:



PE 390.396v01-00 2/3 AM\668624FI.doc

FI

Säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 
sopimus on tehty sellaisen 
elinkeinonharjoittajan kanssa, joka 
harjoittaa kaupallista tai 
elinkeinotoimintaa siinä jäsenvaltiossa, 
jossa kuluttajan asuinpaikka on, tai joka 
suuntaa tällaista toimintaa kyseiseen 
jäsenvaltioon tai useisiin valtioihin 
kyseinen jäsenvaltio mukaan lukien millä 
keinoin tahansa, ja että sopimus kuuluu 
kyseisen toiminnan piiriin, lukuun 
ottamatta tilanteita, joissa 
elinkeinonharjoittaja ei ole tietoinen 
kuluttajan asuinpaikasta ja joissa tämän 
tiedon puute ei johdu 
elinkeinonharjoittajan 
huolimattomuudesta. 

a) elinkeinonharjoittaja harjoittaa 
elinkeinotoimintaansa jäsenvaltiossa, jossa 
kuluttajan asuinpaikka on, 
b) tai elinkeinonharjoittaja suuntaa 
tietoisesti tällaista toimintaa kyseiseen 
jäsenvaltioon tai useisiin valtioihin 
kyseinen jäsenvaltio mukaan lukien, 
ja sopimus kuuluu kyseisen toiminnan 
piiriin.
2 a. Lain valitseminen edellä 3 artiklan 
nojalla ei saa johtaa poikkeamiseen 1 
kohdan nojalla sovellettavasta laista.
2 b. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan 
väliseen sopimukseen sovellettava laki 
määräytyy 3 ja 4 artiklan perusteella, jos 
edellä 2 kohdan a tai b alakohdassa 
tarkoitetut ehdot eivät täyty tai jos 
elinkeinonharjoittaja ei sopimuksen 
tekohetkellä ole tietoinen kuluttajan 
asuinpaikasta ja tämän tiedon puute ei 
johdu elinkeinonharjoittajan 
huolimattomuudesta.  

3. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin 
sopimuksiin:

3. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin
sopimuksiin:

(a) palvelujen suorittamista koskeviin 
sopimuksiin, jos palvelut on suoritettava 
kuluttajalle yksinomaan muussa kuin siinä 

(a) palvelujen suorittamista koskeviin 
sopimuksiin, jos palvelut on suoritettava 
kuluttajalle yksinomaan muussa kuin siinä 
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valtiossa, jossa hänen asuinpaikkansa on; valtiossa, jossa hänen asuinpaikkansa on;
(b) kuljetussopimuksiin, lukuun ottamatta 13 
päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
direktiivissä 90/314/ETY tarkoitettuja 
matkapaketteja koskevia sopimuksia; 

(b) kuljetussopimuksiin, lukuun ottamatta 13 
päivänä kesäkuuta 1990 annetussa 
direktiivissä 90/314/ETY tarkoitettuja 
matkapaketteja koskevia sopimuksia; 

(c) sopimuksiin, joiden kohteena on oikeus 
kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, lukuun ottamatta 
26 päivänä lokakuuta 1994 annetussa 
direktiivissä 94/47/EY tarkoitettuja osa-
aikaisen käyttöoikeuden sopimuksia.

(c) sopimuksiin, joiden kohteena on oikeus 
kiinteään omaisuuteen tai kiinteän 
omaisuuden käyttöoikeus, lukuun ottamatta 
26 päivänä lokakuuta 1994 annetussa 
direktiivissä 94/47/EY tarkoitettuja osa-
aikaisen käyttöoikeuden sopimuksia;
(d) rahoitusmarkkinoilla tehtäviin 
sopimuksiin sekä sopimuksiin, jotka 
koskevat hankintoja, jotka tapahtuvat 
merkitsemällä osakkeita, obligaatioita tai 
muita äskettäin liikkeelle laskettuja 
arvopapereita; 
(e) sijoituspalvelujen tarjoamista tai 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden tarjoamista koskeviin 
sopimuksiin.

Or. fr


