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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Rajat ylittävien palvelujen tarjoajien velvoitteista
(2006/2049(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 95 ja 153 artiklan,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi palveluntarjoajien 
vastuusta (KOM(1990)0482),

– ottaa huomioon komission tiedonannon palveluntarjoajien vastuuta koskevista uusista 
suuntauksista (KOM(1994)0260),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
direktiivin 2006/123/EY palveluista sisämarkkinoilla1,

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön 
tarkistamisesta (KOM(2006)0744),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan
talous- ja sosiaalikomitealle EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013 
(KOM(2007)0099),

– ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kuluttajapalveluiden turvallisuudesta (KOM(2003)0313),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 
maaliskuussa 2007 tilaaman tutkimuksen rajat ylittävien palvelujen tarjoajien 
velvoitteista,

– ottaa huomioon komission 12. tammikuuta 2006 antaman vastauksen Euroopan 
parlamentin jäsenen Diana Wallisin kirjalliseen kysymykseen MEP,2

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että palveluala kasvaa jatkuvasti ja muodostaa lähes 70 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta,

B. ottaa huomioon, että Euroopan kuluttajien luottamus rajat ylittäviin ostoksiin on heikko, 
mistä todistaa sekin, että vain 6 prosenttia kuluttajista suoritti rajat ylittäviä ostoksia 
internetissä vuonna 2006,

  
1 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 P-4797/05.
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C. ottaa huomioon, että palveluiden rajat ylittävää kauppaa kuvaavat luvut ovat erittäin 
alhaisia tavarakaupan lukuihin verrattuna,

D. ottaa huomioon, että viallisten laitteiden tuotevastuuta koskeva direktiivi1 hyväksyttiin jo 
vuonna 1985 ja direktiivi yleisestä tuoteturvallisuudesta2 annettiin 2001,

E. ottaa huomioon, että kuluttajien turvallisuustaso ja kuluttajansuojan taso vaihtelee 
jäsenvaltiosta toiseen,

F. ottaa huomioon, että kuluttajapolitiikka on yhtä tärkeää kuin kilpailupolitiikka, sillä 
asiantuntevat kuluttajat luovat kilpailupainetta markkinoilla,

G. ottaa huomioon, että EU:n nykyinen kuluttajalainsäädäntö on hajallaan: unioni on laatinut 
selkeät säännöt ainoastaan tiettyjen palveluiden alalla, kuten etäsopimukset, sopimattomat 
kaupalliset menettelyt, kuluttajaluotto, matkapaketit ja kiinteistöjen osa-aikainen 
käyttöoikeus,

H. ottaa huomioon, että lainsäädännön hajanaisuuden vuoksi kuluttajat eivät uskalla ryhtyä 
rajat ylittäviin liiketoimiin ja rajat ylittäville petoksille ja huijareille avautuu 
mahdollisuuksia,

I. ottaa huomioon, että komission vihreässä kirjassa kuluttajansuojaa koskevan yhteisön 
säännöstön tarkistamisesta ei käsitellä palveluntarjoajien velvoitteita,

J. ottaa huomioon, etteivät kuluttajat eivätkä palveluntarjoajat aina tiedä, mitä lainsäädäntöä 
on sovellettava kuluttajien rajat ylittäviin liiketoimiin,

K. ottaa huomioon, että eräissä jäsenvaltioissa yksityisten tarjoamien palveluiden käyttäjiä 
suojellaan paremmin kuin julkisten elinten tarjoamien palveluiden käyttäjiä,

L. ottaa huomioon, että nykyisessä lainsäädännössä ei yleisesti puututa palveluntarjoajien 
todellisiin velvoitteisiin eikä tarjota kuluttajien saataville erityistä 
muutoksenhakumenettelyä,

M. ottaa huomioon, että palvelujen turvallisuutta koskeva lainsäädäntö vaihtelee
huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen,

N. ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa ei ole tarpeeksi toimivaltaisia elimiä 
avustamaan tuomioistuinten ulkopuolisessa riitojenratkaisussa,

Palveluiden sisämarkkinat

1. on vakuuttunut, että palvelumarkkinoiden muuttuessa yhä enemmän rajat ylittäviksi 
tarvitaan yhdenmukaisempaa palvelujen tarjoajien velvoitteita koskevaa järjestelmää, 
jotta voidaan helpottaa esteettömien palveluiden sisämarkkinoiden kehittämistä;

  
1 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä 
tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).



PR\662763FI.doc 5/9 PE 388.384v01-00

FI

2. on vakuuttunut, että palvelujen tarjoajien erilaiset velvoitteet ja lakien, asetusten ja 
hallinnollisten käytäntöjen erot jäsenvaltioissa estävät EU:n yhteisten voimavarojen 
käytön tehokkaimmalla mahdollisella tavalla;

3. on vakuuttunut, että kun kuluttajat eivät ole varmoja palvelun turvallisuudesta ja laadusta,
he pystyttävät helposti mielessään rajoja ulkomaisille palvelun tarjoajille, jolloin he eivät 
uskalla käyttää rajat ylittäviä palveluita;

4. on tietoinen, että palvelut ovat usein monimutkaisia rakenteita, joihin liittyy ihmisten 
välistä kanssakäymistä ja luottamuksellisuutta;

Julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat 

5. kehottaa komissiota pitämään mielessä, että palvelujen tarjoajien velvoitteissa ei pitäisi 
tehdä minkäänlaista eroa yksityisten ja julkisten palveluntarjoajien välillä;

Käytännesäännöt

6. kehottaa komissiota laatimaan vapaaehtoiset käytännesäännöt, joihin sisältyy laadun 
varmentamismenettely ja sisään rakennettu riitojenratkaisujärjestelmä, jossa 
toimivaltaiset tahot avustavat kevennettyä riitojenratkaisua, johon myös palveluiden 
tarjoajat voisivat osallistua parantaakseen kuluttajien luottamusta;

Pyyntö palvelujen tarjoajien velvoitteista annettavaa laaja-alaista säädöstä koskevan 
ehdotuksen laatimiseksi

7. kehottaa komissiota esittämään tarkoituksenmukaisen ehdotuksen laaja-alaiseksi 
säädökseksi, jotta vahvistetaan kuluttajien luottamusta palveluiden rajat ylittävään 
kauppaan yhdenmukaistamalla rajat ylittävien palvelujen tarjoajien velvoitteet;

8. katsoo, että tällaiseen laaja-alaiseen säädökseen pitää sisältyä ainakin yleiset 
perussäännöt, joissa vaaditaan asianmukaiset tiedot hinnoista, sopimusehdoista ja 
muutoksenhausta tapauksissa, joissa palvelut ovat viallisia tai myöhässä, ja siihen olisi 
tarkoituksenmukaista sisällyttää asiaankuuluvat osat komission vuonna 1990 palvelun 
tarjoajien vastuusta esittämästä ensimmäisestä ehdotuksesta ja varmistaa, että palvelun 
tarjoajat ovat vastuussa palvelun tarjoamisen yhteydessä aiheutuneista vahingoista;

o

o     o

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan maaliskuussa 2007 
tilaamassa tutkimuksessa rajat ylittävien palvelujen tarjoajien velvoitteista käsiteltiin 
ratkaisevan tärkeää aihetta, EU:n kansalaisten luottamusta kuluttajina, pääpiirteittäin 
seuraavasti:

Palveluiden vapaus ja sisämarkkinat

Palveluiden tarjoamisen vapaus on yksi neljästä EY:n perustamissopimuksen mukaisesta 
sisämarkkinoiden perusvapaudesta (EY:n perustamissopimuksen 49 artikla). Nykyisin se on 
tunnustettu itsenäiseksi perusvapaudeksi ottaen huomioon palvelusektorin valtavan 
taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen sisämarkkinoille. Sen perustehtävänä on mahdollistaa 
palveluiden tarjoaminen ja käyttäminen yli rajojen ilman että palvelun tarjoajan tai käyttäjän 
tarvitsee siirtyä paikaltaan.

Palveluala vastaa lähes 70 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta, ja sillä on valtava 
merkitys EU:n taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi paremmin palveluissa sekä Euroopan unioni että 
Euroopan yhteisö ovat viime vuosina ryhtyneet lukuisiin toimiin tietyillä aloilla sekä laatineet 
uuden yleisesti pätevän oikeudellisen kehyksen uudella palveluita sisämarkkinoilla koskevalla 
direktiivillä 2006/123/EY.

Kuluttajien luottamus

Verrattuna toimiin tavaroiden rajat ylittävän kaupan sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojelun 
edistämiseksi palveluissa on edelleen huomattavia puutteita, erityisesti yhteisten 
palveluntarjoajien velvoitteita ja kuluttajien muutoksenhakumenettelyitä koskevien normien 
osalta. Kysymys on tapauksista, joissa palvelun tarjoaja ei suorita palvelua tai suorittaa sen 
huonosti, sekä tapauksiin, joissa kuluttajan turvallisuus vaarantuu palvelun yhteydessä. Toisin 
kuin tavarakaupassa, jossa lakeja on yhdenmukaistettu (mm. kulutustavaroiden kaupasta 
annetussa direktiivissä ja tuotevastuudirektiivissä) palveluille ei ole säädöksiä, joissa olisi 
vastaavat tavoitteet ja soveltamisala.

Erot jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksissä ja yksittäisissä säännöksissä haittaavat nykyisin 
suuresti avoimuutta ja aiheuttavat epävarmuutta rajat ylittävissä palveluissa sekä asiakkaalle 
että palvelun tarjoajalle. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan maaliskuussa 2007 
tilaamassa tutkimuksessa mainitaan viisi sisämarkkinoiden kannalta erityisen merkittävää alaa
(viihde, televiestintä, rautatieliikenne, lainopillinen neuvonta ja terveys). Palveluntarjoajien 
velvoitteet eroavat huomattavasti erityisesti seuraavissa seikoissa:

– millä ehdoilla velvoitteet ovat voimassa,
– kuluttajille tarjolla oleva muutoksenhaku, jos velvoitteita ei noudateta,
– joskus erot koskevat yksittäisiin järjestelyihin tai sopimusten vakioehtoihin 

perustuvan korvausvastuusta vapautumisen hyväksyttävyyttä ja rajoituksia; 
mahdollisia vahingonkorvauksen enimmäismääriä; palveluntarjoajien 
velvoitteita, velvoitteiden rikkomista ja vahinkoja koskevaa todistustaakkaa ja
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– palveluntarjoajien velvoitteita koskevien säännösten oikeudellista 
terminologiaa ja järjestelmällistä rakennetta.

Palveluntarjoajien velvoitteita koskevien säännösten yhdenmukaistamistoimet voisivat auttaa 
pk-yrityksiä tuntemaan omat velvoitteensa ja niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet rajat 
ylittävässä kaupankäynnissä. Samanaikaisesti kuluttajien luottamus rajat ylittävien 
palveluiden hyödyntämiseen ja sisämarkkinoiden laajempaan käyttöön vahvistuisi (erityisesti 
internetin ansiosta lisääntyneiden teknisten mahdollisuuksien mukaisesti). Tehokkuuden 
vuoksi näiden toimien olisi vahvistettava jo olemassa olevaa kehityssuuntaa, että 
palveluntarjoajan velvoitteita koskevia sääntöjä sovelletaan samalla tavalla yksityisiin ja 
julkisiin palvelun tarjoajiin.

Palveluntarjoajan velvoitteet kuluttajia kohtaan

Yhteisön lainsäädännössä palveluiden vapaus on varmistettu edellä mainitussa EY:n 
perustamissopimuksen artiklassa, mutta muuta yleistä sääntelyä palvelun tarjoajien ja 
asiakkaiden laillisista suhteista ei ole annettu johdetun oikeuden säännöksillä.

Useimmat säännökset, jotka ovat olennaisia palvelun tarjoajien ja asiakkaiden suhteille, 
löytyvät jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja vaihtelevat huomattavasti. Vuonna 1990 komissio
teki ehdotuksen direktiiviksi, jolla vahvistettaisiin säännöt eräille palveluntarjoajien tärkeille 
velvoitteille (KOM(90) 482 lopullinen). Suunnitellut säännökset koskivat korvausvastuuta 
vahingoista, jotka ovat palveluntarjoajan syytä ja kohdistuvat terveyteen ja ruumiilliseen 
koskemattomuuteen sekä kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen, mukaan lukien palvelun sisältö.

Komissio veti kuitenkin pois ehdotuksensa vuonna 1994, joten yhteisön oikeudessa ei ole 
vieläkään tätä koskevaa laaja-alaista säädöstä. Yleisemminkin useimmat säännökset, jotka 
ovat olennaisia palvelun tarjoajien ja asiakkaiden suhteille, löytyvät jäsenvaltioiden 
lainsäädännöstä ja vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen. Jos palveluntarjoaja 
haluaa tarjota palveluita yhteisön laajuisesti luottaen palvelujen tarjoamisen vapauteen, sen on 
noudatettava jokaisessa jäsenvaltiossa erilaisia sen liiketoimintaan sovellettavia lakeja. 
Samoin käy, jos asiakas käyttää palveluita toisesta jäsenvaltiosta tai haluaa vertailla 
palveluntarjoajien tarjouksia useassa jäsenvaltiossa.

Kaikissa näissä tapauksissa (laillisesti rajoittamattoman) palvelujen vapauden käyttäminen 
aiheuttaa käytännössä palveluntarjoajalle ja asiakkaalle ylimääräistä työtä, sillä heidän täytyy 
ottaa selvää erilaisista oikeudellisista ehdoista muissa jäsenvaltioissa (ja maksaa siihen 
liittyvät kulut) tai hyväksyä kyseisen liiketoimen oikeudelliseen kehykseen liittyvä 
arvaamaton riski.

Tämä on erityisen hankalaa paitsi kuluttajille, myös pk-yrityksille, kun ne ovat palvelun 
käyttäjiä, sillä verrattuna palvelun tarjoajaan ne ovat usein taloudellisesti heikommassa 
asemassa ja kokemattomampia. Niillä ei yleensä ole mahdollisuuksia estää kansainvälisen 
yksityisoikeuden nykyisten säännösten perusteella sen jäsenvaltion, jossa palveluntarjoajalla 
on toimipaikka, kansallisen lain soveltamista.

Vaikka jo nämä seikat sinänsä osoittavat erityisen selvästi, että tarvitaan säännöksiä rajat 
ylittävän kaupankäynnin helpottamiseksi, tähän mennessä ei ole kehitetty – ei yhteisön 
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lainsäädännössä eikä sen ulkopuolella – perussäännöksiä rajat ylittävän kaupankäynnin 
helpottamiseksi, joita voitaisiin verrata rajat ylittävän tavarakaupan vastaaviin säännöksiin.

Kuluttajansuojelu

EU:n kuluttajansuojasäännösten järjestelmällinen rikkominen koskee miljoonia kuluttajia 
vuosittain. Huijarit käyttävät hyväkseen unionin erilaisia oikeusjärjestelmiä petkuttaakseen 
suojattomia ihmisiä valearpajaisten tai olemattomien lomakylien kaltaisissa petoksissa.

Euroopan kuluttajaverkoston (EU:n kuluttajaneuvontakeskukset) vuonna 2005 tekemässä 
tutkimuksessa rajat ylittävistä valituksista kävi ilmi, että:

– yleisin valitus (46 prosenttia) koski toimitusongelmia - toimittamatta jäämistä, 
osittaista toimitusta, viivästynyttä toimitusta,

– toiseksi suurin valituksen aihe (25 prosenttia) koski tavaroiden vikoja tai sitä, 
että ne eivät olleet sitä, mitä tilausta tehdessä oli odotettu,

– 8 prosenttia valituksista koski ongelmia hinnoissa ja maksuissa ja monissa 
tapauksissa mukana oli verkkomyyjä, joka peri sovittua hintaa enemmän tai 
liitti hintaan lisämaksuja,

– sopimusehdot olivat myös ongelmana 9 prosentissa valituksia, jotka koskivat 
ongelmia, joita syntyi kun tilausta ei voitu peruuttaa tai kun harkinta-aikaa ei 
noudatettu,

– 5 prosenttia valituksista koski sitä, että ostajat eivät pystyneet hakemaan 
muutosta ja suurimmassa osassa kysymys oli verkkokauppiaista, jotka eivät 
noudattaneet takuuta,

– valitusten kokonaismäärä nousi 74 prosentilla niissä 
kuluttajaneuvontakeskuksissa, jotka olivat mukana vuoden 2004 raportissa
(mikä johtuu yleisestä internetin käytön kasvusta).

Kuluttajasuojan kannalta varsinkin nykyisessä rajat ylittäviä palveluita koskevassa laissa on 
runsaasti selkeitä puutteita. Kuluttajien saaminen luottamaan paremmin rajat ylittävään 
kaupankäyntiin on sekä Euroopan unionin päätavoitteen, sisämarkkinoiden kehityksen, että 
kuluttajansuojan korkean tason varmistamistavoitteen mukainen. Samalla edistetään 
kuluttajien oikeutta saada tietoa ja koulutusta sekä järjestäytyä omien etujensa 
puolustamiseksi.

Sisämarkkinoiden toteuttamista koskevien säännösten osalta myös EY:n 
perustamissopimuksen kuluttajansuojaa koskevat määräykset koskevat periaatteessa kaikkea 
taloudellista toimintaa ja kuluttajien toimintaa. Niitä sovelletaan samalla tavalla kuluttajan 
suojeluun tavarakaupassa kuin palvelujen tarjoamisessa.

Tavarakaupassa kuluttajia suojellaan laajamittaisesti ja suhteellisen korkeatasoisesti sekä 
toimittamatta jättämiseltä että tuoteturvallisuuden puutteilta johdetun oikeuden säännöksillä. 
Suojelun taso voi eräissä jäsenvaltioissa olla tietysti tätä vakiotasoa parempi, mutta kuluttaja 
voi kuitenkin luottaa, että näissä direktiiveissä säädetyt standardit sekä kotimaisissa että rajat 
ylittävissä liiketoimissa on varmistettu. Tämä pitkälle menevä suojelu, jolle luottamus 
perustuu rajat ylittävissä kuluttajien liiketoimissa sisämarkkinoilla, on kuitenkin varmistettu 
direktiiveillä, jotka koskevat tavaroiden toimittamista ja tuoteturvallisuutta (eli erityisesti 
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irtaimessa tavarassa).

Suojelu ei siten koske läheskään samassa laajuudessa palveluita, vaikka palveluilla on myös 
suuri merkitys sisämarkkinoille aivan kuten tavarakaupallakin.

Julkiset laitokset palveluntarjoajina 

Monissa jäsenvaltioissa julkisilla laitoksilla on erityisrooli palvelujen tarjoamisessa monilla 
merkittävillä talouden aloilla. Tämä voi vaikuttaa palveluiden vapaaseen liikkumiseen 
sisämarkkinoilla sekä kuluttajansuojan tasoon. Yleishyödyllisiin julkisiin laitoksiin ei 
välttämättä sovelleta esimerkiksi vilpillisiä sopimusehtoja koskevia sääntöjä ja/tai niitä 
suojellaan kilpailulta.
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