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Johdanto

Direktiivin 94/47/EY hyväksyminen ja elinkeinonharjoittajien itsesääntelyn kehittyminen ovat 
johtaneet perinteisiin aikaosuuksiin liittyvien valitusten määrän huomattavaan vähenemiseen.

Pian direktiivin 94/47/EY antamisen jälkeen alan toimijat olivat kuitenkin kehittäneet –
osittain lainsäädännön kiertämiseksi – uusia pitkäkestoisia lomatuotteita. Tämä on johtanut 
lukuisiin kuluttajien tekemiin valituksiin, sillä aikaosuusdirektiivin antamaa korkeatasoista 
kuluttajansuojaa ei sovelleta näihin uusiin tuotteisiin, jotka antavat lisäksi huonon maineen 
perinteisille aikaosuustuotteille.

Euroopan parlamentti pyysi vuonna 2002 antamassaan päätöslauselmassa komissiota 
esittämään ehdotuksen näihin uusiin tuotteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. 
Kuulemismenettelyn ja vaikutusten arvioinnin jälkeen komissio antoi kesäkuussa 2007 
ehdotuksen direktiivin 94/47/EY tarkistamiseksi. Ehdotus kattaa myös pitkäkestoiset 
lomatuotteet, ja se takaa siten kuluttajansuojan korkean tason.

Eräitä kuluttajien kohtaamia ongelmia käsitellään osittain myös voimassa olevassa ja uudessa 
EU:n lainsäädännössä, ja erityisesti sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa 
direktiivissä (2005/29/EY). Jotkin jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole siirtäneet kyseistä 
direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöön tai panneet sitä täytäntöön asianmukaisesti. Parhaillaan 
suoritettavassa kuluttajansuojalainsäädännön tarkistuksessa harkitaan lisäksi mahdollisuutta 
perustaa laaja-alainen väline, joka laatisi kuluttajansuojaa koskevia yleisiä säännöksiä. 
Ihanteellisesti direktiivin 94/47/EY tarkistaminen aloitettaisiin vasta mainitun välineen 
käyttöönoton jälkeen. Komissio päätti kuitenkin, että kuluttajien ongelmien kiireellisyyden 
vuoksi horisontaalisen välineen toteutumista ei voida odottaa. Kuluttajansuojalainsäädännön 
tarkistuksesta riippumatta täyttä yhdenmukaistamista olisi jatkettava direktiivin 94/47/EY 
tarkistamisen yhteydessä.

Aikaosuudet

Alan elinkeinonharjoittajat ovat hyötyneet suuresti direktiivistä 94/47/EY ja itsesääntelystä, ja 
useimmat vilpillisesti toimivat elinkeinonharjoittajat ovat nyttemmin poistuneet alalta. Siksi 
onkin olennaisen tärkeää tehdä selvä ero yhtäältä perinteisten aikaosuuksien ja toisaalta 
uusien pitkäkestoisten lomatuotteiden kaupan välille.

Pitkäkestoiset lomatuotteet

Valtaosa kuluttajien tekemistä valituksista koskee uudenlaisia lomatuotteita kuten 
alennuslomaklubeja. Sääntelylle on alalla suurta tarvetta, jotta voitaisiin taata korkeatasoinen 
kuluttajansuoja ja lopettaa lakia noudattavien elinkeinonharjoittajien maineen pilaaminen.
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Keskusteluaiheita

Yleiset huomiot

Esittelijän ensisijaisena tavoitteena on löytää tasapaino korkeatasoisen kuluttajansuojan ja 
alan teollisuuden eurooppalaisten kehittymismahdollisuuksien välillä. Ominaisluonteensa 
vuoksi aikaosuuksien kauppa koostuu lähinnä valtioiden rajat ylittävistä liiketoimista, ja alan 
lainsäädännön täysi yhdenmukaistaminen on siksi olennaista.

On pidettävä mielessä, että kaikki uudet tuotteet kattavan selkeän määritelmän laatiminen on 
mahdotonta, sillä se johtaisi väkisinkin myös muun sellaisen yritystoiminnan sääntelyyn, 
johon direktiiviä ei ole tarkoitettu. Näin ollen jäsenvaltioiden on tehostettava EU:n säädösten 
siirtämistä kansallisiin lainsäädäntöihin ja niiden voimaan saattamista.

Valiokunnan keskustelujen edistämiseksi esittelijä haluaa nostaa esiin ongelmat, jotka 
vaativat erityisen tarkkaa harkintaa. Riippuen keskustelun etenemisestä valiokunnassa ja
neuvoston tekemästä teknisestä työstä, esittelijä voi esittää tarkistuksia näihin taikka muihin 
valiokunnan keskusteluissa mahdollisesti esiin tulleisiin kysymyksiin.

Soveltamisala (1 artikla)

Tämän ehdotuksen oikeusperustana on 95 artikla, jolla taataan kaikkien kuluttajien 
yhdenvertainen suojelu EU:ssa muun muassa peruuttamisoikeuden suhteen. Direktiivin 1 
artiklan 2 kohdassa jäsenvaltioille annetaan kuitenkin mahdollisuus soveltaa 
peruuttamisoikeutta koskevia kansallisia säännöksiä. Tällaiset poikkeukset täyden
yhdenmukaistamisen periaatteesta aiheuttavat epävarmuutta sekä kuluttajille että alan 
elinkeinonharjoittajille, ja direktiivin 1 artiklan 2 kohta olisi siksi poistettava. Myös Euroopan 
parlamentti kannattaa tätä näkemystä kuluttajansuojaa koskevassa valiokunta-aloitteisessa 
mietinnössään (Patrien mietintö).

Määritelmät (2 artikla)

Direktiivissä käytettyjen määritelmien on oltava mahdollisimman laajoja, jotta voidaan välttää 
uusien direktiivin kiertämiseen tähtäävien tuotteiden syntyminen, mutta niiden ei tule kattaa 
sellaisia tuotteita, joiden sääntelyyn direktiiviä ei ole tarkoitettu.

2 artiklan 1 kohdan a alakohta: aikaosuudet

Sopimuksen vähimmäiskeston lyhentäminen yhteen vuoteen saattaa johtaa sellaisten 
liiketoimien mukaan lukemiseen, joiden sääntelyyn direktiiviä ei ole tarkoitettu, kuten 
ennakkomaksua edellyttävät etukäteen tehdyt hotellivaraukset. Eräät hotellit tarjoavat 
kuponkijärjestelmiä, joiden voimassaoloaika on yli vuoden mittainen, eikä tällaisten 
tuotteiden kattaminen aikaosuusdirektiivissä ole toivottavaa.

Määritelmän ei tulisi kattaa sellaisia tuotteita kuin hotellivaraukset. Vaikka ne suljetaan pois 
komission perusteluissa, tämä ei käy selvästi ilmi ehdotuksen artikloista. Esittelijän mielestä 
sanamuoto "korvausta vastaan" ei sulje hotellivarauksia pois direktiivin soveltamisalasta.
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Termin "asunto" merkitys on paljon aiottua laajempi. Oikeudellisesta näkökulmasta olisi 
suositeltavampaa käyttää ilmaisua "kiinteä ja irtain omaisuus ajoittaisessa käytössä".

2 artiklan 1 kohdan d alakohta: vaihto

Vaihtosopimus on jo luonteeltaankin liitännäissopimus. Termi "muuttaa" vaikuttaa siksi 
virheelliseltä.

2 artiklan 1 kohdan g alakohta: liitännäissopimukset

Koska "alisteinen" ei ole sopiva oikeudellinen termi kuvaamaan tällaisia sopimuksia, esittelijä 
ehdottaa sen korvaamista termillä "suhteessa".

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot (3 artikla)

3 artiklan 2 kohta

Elinkeinonharjoittajalle asetettu velvoite toimittaa kuluttajalle "lyhyt ja tarkka" kuvaus 
aiheuttaa suurta epävarmuutta ja se voi johtaa tietotulvaan, joka ei auta kuluttajia tekemään 
parempia valintoja.

3 artiklan 3 kohta

Esittelijä esittää 3 artiklan 3 kohdan poistamista, sillä se on epäselvä ja vaikuttaa 
tarpeettomalta.

3 artiklan 4 kohta

Vapaan valinnan antaminen kuluttajille kielivaatimusten suhteen voi johtaa käytännössä 
pakolliseen valintaan. Elinkeinonharjoittajat, joilla ei ole käytettävissään vaadittuja tietoja 
kaikilla yhteisön kielillä, voivat yrittää taivutella kuluttajat hyväksymään itse käyttämänsä 
kielen. Parempi vaihtoehto voisi olla direktiivin 94/47/EY 4 artiklassa käytetty sanamuoto.

Sopimus (4 artikla)

Direktiivin 2 artiklassa erotellaan pääsopimukset ja liitännäissopimukset. Esittelijä ehdottaa 
siksi 4 artiklan jakamista kahteen osaan, jolloin 4 artikla koskisi pääsopimuksia ja (uusi) 5 
artikla liitännäissopimuksia.

Direktiivin 4 artiklaa on tarpeen selkeyttää edelleen.

Peruuttamisoikeus (5 artikla)

5 artiklan 1 kohta

Harkinta-ajan pituutta on tarpeen selkeyttää (kalenteripäivissä).
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5 artiklan 2 kohta

Tietoa koskevien vaatimusten selkeyttämiseksi elinkeinonharjoittajan olisi toimitettava 
kuluttajalle helppotajuinen tarkistuslista.

On yllättävää, että vaikka direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa määrätään liitteisiin sisältyvien 
kohtien olevan olennainen osa sopimusta, 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään 
ratkaisumahdollisuudesta sellaisia tilanteita varten, jolloin sopimuksesta puuttuu olennaisia 
osia. Esittelijän mukaan sopimus, josta puuttuu olennaisia osia, olisi todettava mitättömäksi.

5 artiklan 5 kohta

Esittelijä kannattaa käsirahan kieltämistä ja toivoo kiellon laajentamista kaikenlaisiin
etumaksuihin. Näin ollen direktiivin 5 artiklan 5 kohta olisi poistettava, koska sitä voisivat 
hyväksikäyttää vilpillisesti toimivat elinkeinonharjoittajat, jotka tekevät sopimuksia vain 
voidakseen vaatia erinäisten sellaisten kulujen korvaamista, joita ei ole määritetty selvästi ja 
jotka vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen.

Ennakkomaksu (6 artikla)

Kuten edellä mainittiin, vaihto eroaa olennaisesti aikaosuuksista ja pitkäkestoisista 
lomatuotteista, eikä ennakkomaksuja koskevan kiellon laajentaminen näihin tuotteisiin 
vaikuta tarkoituksenmukaiselta.

Jälleenmyyntimarkkinat näyttävät houkuttelevan vilpillisiä elinkeinonharjoittajia, jotka 
laskuttavat huomattavia summia usein liioitelluista palveluista. Direktiivin tavoitteena on 
oltava lakia noudattavien jälleenmyyntivälittäjien sääntely, ja kaikki maksut ennen varsinaista 
myyntiä olisi siksi kiellettävä. Esittelijä katsoo, että jälleenmyyjien toimintaperiaatteena olisi 
oltava, ettei mitään maksuja suoriteta ellei kauppa onnistu.

Liitännäissopimusten irtisanominen (7 artikla)

Esittelijä katsoo, että aikaosuuden tai pitkäkestoisen lomatuotteen hankkimista varten 
kolmannen osapuolen kanssa solmitut luottosopimukset on sanottava irti ilman seuraamuksia, 
jos kuluttaja käyttää pääsopimuksen peruuttamisoikeuttaan.

Uudelleentarkastelu (13 artikla)

Ottaen huomioon, että kuluttajansuojalainsäädännön tarkistamista koskeva ehdotus ei 
valmistu ennen vuoden 2008 loppupuoliskoa, direktiiviä olisi hyvä arvioida ensimmäisen 
kerran ennen kuluttajansuojalainsäädännön tarkistamisesta käytävän keskustelun päättymistä.

Liitteet
Liite I kohta g

Vaaditut tiedot vaikuttavat varsin runsailta eivätkä ne ole välttämättä hyödyksi kuluttajille, 
jonka lisäksi ne eivät vaikuta tarpeellisilta ostopäätöksen tekemiseksi.
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Liite I kohta p

Vaatimuksesta aiheutuu lisätaakkaa vapaaehtoisia käytännesääntöjä laatineille yrityksille, 
jonka lisäksi vaadittujen tietojen ja kuluttajan ostopäätöksen tekemiseksi todellisuudessa 
tarvitsemien tietojen välinen suhde on epäselvä.

Liite V

Myös vaihtoa varten vaaditut tiedot, kuten kunnossapitokulujen ilmoittaminen, ovat 
kyseenalaisia, koska näitä maksuja ei suoriteta vaihdon yhteydessä.

Muut kysymykset

Lainsäädännön täyden yhdenmukaistamisen toteuttaminen on olennaista kuluttajansuojan 
korkean tason takaamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa direktiivin 
94/47/EY siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on aiheuttanut monia ongelmia 
kuluttajille. Myös direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa on tehostettava. 

Suhde kansainväliseen yksityisoikeuteen

Joihinkin kuluttajien kohtaamiin ongelmiin voidaan vastata, mikäli kuluttajat voivat vedota 
asuinmaansa tuomioistuimiin. Siksi toimivaltaiseksi olisi katsottava kuluttajan asuinvaltion 
tuomari, joka soveltaa sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, missä sopimus on tehty. Tämän 
mahdollistamiseksi oikeusperustaan tulisi kuulua myös perustamissopimuksen 65 artikla.

Kynnysarvo

Hotellivaraukset ja muut sellaiset tuotteet, joiden sääntelyyn direktiiviä ei ole tarkoitettu, 
voitaisiin jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, mikäli sekä pääsopimukseen että 
eräisiin liitännäissopimuksiin sovellettaisiin esimerkiksi 300 euron kynnystä.

Toisin kuin pääsopimukset, vaihtosopimukset eivät edellytä merkittävää pitkän aikavälin 
rahallista sitoumusta. Näin ollen peruuttamisoikeutta ja käsirahan kieltoa ei tulisi laajentaa 
koskemaan raja-arvon alittavaa vaihtoa.

Rekisteröintijärjestelmä

Euroopan laajuinen rekisteröintijärjestelmä olisi hyödyksi niin kuluttajille kuin 
oikeudenkäynnin kohteena oleville elinkeinonharjoittajillekin. Alan toimijoiden tulisi vastata 
välineen organisaatiosta ja soveltamisesta komission tuella. Sen puitteissa olisi perustettava 
takuurahasto kuluttajia varten yritysten konkurssien varalta. Tällaisia järjestelmiä on jo 
käytössä matkanjärjestäjien parissa, ja onkin vain johdonmukaista laatia samanlainen väline 
aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden kauppaa varten.
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