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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka asuu Espanjassa, kuvailee vakavia ongelmia, joita on kohdannut 
espanjalaisen vakuutusyhtiö MAPFREn kanssa myrskyn vahingoitettua hänen tyttärensä 
Ruotsissa rekisteröityä huvivenettä. Vetoomuksen esittäjän mielestä vakuutusyhtiö ei 
vahinkoilmoitusta käsitellessään ole noudattanut kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 
annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY määräyksiä, ja hän pyytää siksi Euroopan 
parlamenttia selvittämään asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5. päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston 
direktiivin 93/13/ETY tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välillä tehtyjen sopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevia lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä.

Direktiivin säännökset eivät koske pakollisia lakeja tai asetuksia heijastavia sopimusehtoja.

Direktiiviä sovelletaan ainoastaan sopimusehtoihin, joista ei ole erikseen neuvoteltu. 
Sopimusehtoa ei koskaan pidetä erikseen neuvoteltuna, jos se on ennakolta laadittu, eikä 
kuluttaja ole näin ollen voinut vaikuttaa sen sisältöön, varsinkaan ennakolta muotoiltujen 
vakiosopimusten yhteydessä.
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Direktiivin mukaisesti sopimusehtoa, josta ei ole erikseen neuvoteltu, pidetään 
kohtuuttomana, jos se hyvän tavan vastaisesti aiheuttaa kuluttajan vahingoksi huomattavan 
epätasapainon osapuolten sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välille. 

Direktiivin liite sisältää viitteellisen, ei-tyhjentävän luettelon ehdoista, joita voidaan pitää 
kohtuuttomina. Liitteen q) kohdassa viitataan ehtoihin, joilla "poissuljetaan tai rajoitetaan 
kuluttajan oikeutta nostaa kanne tai käyttää muita oikeuskeinoja, erityisesti vaatimalla 
kuluttajaa viemään riitatapaukset yksinomaisesti välitysmenettelyyn, jota oikeudelliset 
säännökset eivät koske, rajoittamalla sopimattomasti kuluttajan saatavilla olevia todisteita tai 
määräämällä kuluttajalle todistustaakka, jonka olisi sovellettavan lainsäädännön mukaan 
oltava sopimuksen toisella osapuolella".

Jäsenvaltioiden oli saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31. päivään joulukuuta 1994. Direktiivin 
säädöksiä sovelletaan kaikkiin 31. päivän joulukuuta 1994 jälkeen tehtyihin sopimuksiin.

Koska direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, jäsenvaltioiden kansallisten 
oikeusistuinten on tarkastettava voidaanko sopimusehtoa, josta ei ole erikseen neuvoteltu, 
pitää kohtuuttomana direktiivissä periaatteiden mukaisesti, eli jos se hyvän tavan vastaisesti 
aiheuttaa kuluttajan vahingoksi huomattavan epätasapainon osapuolten sopimuksesta 
johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välille.
Vakuutusdirektiiveissä ei säädetä vakuutussopimusten sisällöstä tai niitä koskevista 
erityisehdoista. Kyseisissä direktiiveissä käsitellään ainoastaan ajoneuvojen 
liikennevakuutusta, joka on ollut pakollinen jo vuosia kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan 
yhteisön lainsäädännön nojalla. 
Komissio ei näin ollen perustamissopimukseen perustuvan toimivaltansa puitteissa voi 
puuttua yksityisen kansalaisen ja rahoituspalvelujen tarjoajan väliseen kiistaan.
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