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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta
(2007/2010(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon vihreän kirjan kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön 
tarkistamisesta (KOM(2006)0744) sekä yhteenvedon yhteisön 
kuluttajansuojalainsäädännöstä (vertailuanalyysi1); ottaa huomioon voimassa olevan, 
kuluttajansuojaa, sähköistä kaupankäyntiä ja tietoyhteiskunnan kehittämistä koskevan 
yhteisön lainsäädännön,

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Euroopan 
sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet”2, 7. syyskuuta 2006 
antamansa päätöslauselman Euroopan sopimusoikeudesta3 sekä … kesäkuuta 2007 
antamansa päätöslauselman kuluttajien luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön,

– ottaa huomioon kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta Euroopan 
parlamentissa 10. huhtikuuta 2007 järjestetyn julkisen kuulemisen,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot 
(A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että 48 prosenttia vähittäiskauppiaista on valmistautunut käymään rajat 
ylittävää kauppaa, mutta todellisuudessa vain 29 prosenttia heistä käy kauppaa rajojen 
yli; ottaa myös huomioon, että 43 prosenttia vähittäiskauppiaista katsoo, että heidän rajat 
ylittävä kaupankäyntinsä kasvaisi, jos kuluttajien kanssa käytävästä kaupasta annettujen 
lakien säännökset olisivat samat kaikkialla Euroopan unionissa4,

B. ottaa huomioon, että puolet (50 prosenttia) EU:n kansalaisista suhtautuu rajat ylittävään 
kaupankäyntiin epäluuloisemmin kuin kaupankäyntiin kotimaassa ja että yli kaksi 
kolmasosaa (71 prosenttia) heistä katsoo, että tiettyjä ongelmia, kuten valituksiin, 
kauppatavaran palauttamiseen, hinnanalennuksiin tai takuisiin liittyviä ongelmia, on 
vaikeampi selvittää rajat ylittävän kaupankäynnin yhteydessä5,

C. katsoo, että tämän tarkistuksen pääasiallisena tavoitteena on saada luotua todelliset 
kuluttajien sisämarkkinat varmistamalla korkeatasoisen kuluttajansuojelun ja yritysten 
kilpailukyvyn välinen tasapaino; katsoo näin ollen, että tarvitaan tasapainoista 
lähestymistapaa, jossa kuluttajien ja taloudellisten toimijoiden etuja ei aseteta vastakkain,

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
3 EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
4 Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection (yritysten suhtautuminen rajat 
ylittävään kaupankäyntiin ja kuluttajansuojaan), Eurobarometri, joulukuu 2006.
5 Consumer protection in the Internal Market (kuluttajansuoja sisämarkkinoilla), Eurobarometri, syyskuu 2006.
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D. katsoo, että nykyisen sääntelyn pirstoutumisen vuoksi yhteisön eri direktiivejä on 
muutettava yksinkertaisempaan ja johdonmukaisempaan suuntaan; katsoo myös, että 
kuluttajansuojaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä on nykyaikaistettava niin, että siinä 
otetaan huomioon markkinoiden nopea kehitys sekä erityisesti uudenlaiset 
kaupankäyntitavat, muun muassa sähköinen kaupankäynti ja verkkohuutokaupat,

E. katsoo, että EU:n kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi sisämarkkinoita kohtaan on 
parannettava oikeusvarmuutta niin kuluttajien kuin talouden toimijoidenkin kannalta ja 
varmistettava, että voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan tehokkaalla tavalla,

F. ottaa huomioon mahdollisuuden säilyttää tietyt kansalliset säännöt, joita kuluttajat pitävät 
itselleen hyvin tärkeinä erityisesti siksi, että niissä taataan heille erityisen korkea suojelun 
taso tai ne ovat tiettyjen perinteiden mukaiset; katsoo, että yhtenäistämisen alalla on 
toimittava varovaisesti ottaen huomioon se vähäinen liikkumavara, joka yhteisön 
lainsäätäjällä on maksimaaliseen yhdenmukaistamiseen perustuvien direktiivien 
täytäntöönpanossa, esimerkiksi hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevan 
direktiivin täytäntöönpanossa,

I. Säännöstön tarkistuksen laajuus

1. kehottaa sisällyttämään tarkistuksen piiriin sähköisestä kaupankäynnistä annetun 
direktiivin sekä direktiivit rahoituspalvelujen etämyynnistä, kulutusluotosta ja hyvän 
kauppatavan vastaisista käytännöistä, sillä kaikki nämä direktiivit vaikuttavat toisiinsa ja 
jokainen niistä muodostaa osan EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä;

II. Yleinen lainsäädännöllinen lähestymistapa

1. Yhdistelmälähestymistavan valitseminen

2. ilmaisee kannattavansa yhdistelmälähestymistapaa eli laaja-alaista välinettä yhdistettynä 
alakohtaiseen toimintaan, koska tällä tavoin olemassa oleva lainsäädäntö pitäisi voida 
muuttaa johdonmukaiseksi kokoamalla yhteen kaikille direktiiveille yhteisiä kysymyksiä; 
katsoo, että tietyt kysymykset koskevat kuitenkin vain tiettyjä asioita ja että alakohtaiset 
direktiivit on välttämätöntä säilyttää;

2. Laaja-alaisen välineen soveltamisala

3. katsoo, että laaja-alaista välinettä pitäisi soveltaa mahdollisimman laajalla tavalla 
kaikkiin kuluttajien kanssa tehtyihin sopimuksiin, olipa kyse sitten maan rajojen sisällä 
tehdyistä tai rajat ylittävistä kaupoista, jotta voidaan välttää uusi monimutkainen 
osatekijä, joka syntyisi, jos kuluttajille luotaisiin uudet oikeudelliset järjestelmät, jotka 
poikkeavat toisistaan liiketoimen luonteen mukaan;

3. Yhdenmukaistamisaste

4. muistuttaa, ettei yhdenmukaistamisprosessi saa johtaa siihen, että tiettyjen kansallisten 
säädösten mukainen kuluttajansuojan taso laskee,
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5. ehdottaa, että laaja-alainen väline perustuisi maksimaalisen yhtenäistämisen periaatteelle
siten, että tämä väline sisältää vain käsitteitä ja sääntöjä, joista on päätetty sopia 
täysimääräisesti kuluttajien ja taloudellisten toimijoiden yhteisen edun vuoksi;

6. ehdottaa, että alakohtaiset välineet perustuisivat minimaalisen yhdenmukaistamisen 
periaatteeseen, lukuun ottamatta välineitä, jotka on jo hyväksytty maksimaalisen 
yhdenmukaistamisen, kuten hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevan direktiivin, 
pohjalta;

7. ehdottaa, että aloilla, joita ei ole yhdenmukaistettu, kuluttajiin sovelletaan heidän 
asuinpaikkansa lain säännöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lainvalinnasta tehtyjen 
kansainvälisten yleissopimusten soveltamista, erityisesti sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta lainsäädännöstä 19. kesäkuuta 1980 tehdyn Rooman yleissopimuksen eli 
ns. Rooma I -sopimuksen soveltamista;

III. Laaja-alaisen välineen sisältö

1. ”Kuluttajan” ja ”elinkeinonharjoittajan” määritelmät

8. katsoo, etteivät kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan määritelmät ole johdonmukaiset sen 
paremmin yhteisön lainsäädännössä kuin kansallisissa lainsäädännöissäkään ja että nämä 
käsitteet on tärkeää selventää laaja-alaisessa välineessä, sillä ne ratkaisevat 
kuluttajansuojalainsäädännön soveltamisalan;

9. katsoo, että kuluttajaksi on katsottava jokainen luonnollinen henkilö, jonka toiminta ei 
liity hänen ansiotyöhönsä; katsoo myös, että elinkeinonharjoittajaksi on luettava jokainen 
henkilö, jonka toiminta liittyy hänen ansiotyöhönsä; 

10. suhtautuu myönteisesti siihen, että kuluttajansuojaa laajennetaan yksityishenkilöiden 
välisiin sopimuksiin, kun yksi sopimusosapuolista toimii elinkeinonharjoittajan 
välityksellä hyötyäkseen tämän välikäden teknisestä ja juridisesta osaamisesta;

2. Yleinen lauseke vilpittömyydestä ja oikeudenmukaisuudesta

11. vastustaa sitä, että laaja-alaiseen välineeseen lisätään kuluttajasopimuksiin sovellettava 
yleinen lauseke vilpittömyydestä ja oikeudenmukaisuudesta, sillä nämä käsitteet on 
määriteltävä Euroopan unionissa yleisemmin osana EU:n sopimusoikeutta;

3. Kohtuuttomat sopimusehdot

3.1 Soveltamisala

12. pitää aiheellisena soveltaa joissakin tapauksissa kohtuuttomista sopimusehdoista 
laadittuja sääntöjä yksilöllisesti neuvoteltuihin ehtoihin, jotta voidaan suojella kuluttajia, 
jotka eivät tunne markkinoita yhtä hyvin kuin elinkeinonharjoittajat;

3.2 Luettelo ehdoista

13. katsoo, että jotta kuluttajien luottamusta sisämarkkinoita kohtaan voidaan vahvistaa, on 
otettava käyttöön väline, joka suojaa heitä aikaisempaa enemmän, ja säilytettävä samalla 
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liikkumavara kolmentyyppisten ehtojen kohdalla; nämä ehdot ovat kielletyt ehdot (musta 
lista), oletettavasti kohtuuttomat ehdot (harmaa lista) ja muut ehdot, joiden 
kohtuuttomuuden kuluttaja voi osoittaa oikeusteitse;

3.3. Kohtuuttomuuden arvioinnin soveltamisala

14. kannattaa ajatusta laajentaa kohtuuttomuuden arviointia kaikkiin sopimuksen keskeisiin 
ehtoihin, myös ehtoihin, joissa määrätään sopimuksen kohteesta ja sen hinnasta;

4. Tietojen antamatta jättämistä seuraavat sopimukseen kohdistuvat vaikutukset

15. arvioi, että alalle on tässä vaiheessa vaikeaa luoda yleistä lainsäädäntöä, jossa otettaisiin 
huomioon kunkin sopimuksen erityispiirteet;

5. Perumisoikeus

5.1 Harkinta-ajan pituus ja sen laskemista koskevat säännöt

16. korostaa, että harkinta-ajan laskemista koskevat säännöt on yhtenäistettävä asettamalla 
etusijalle kalenteripäiviin perustuva laskentatapa kaupankäynnin oikeusvarmuuden 
vahvistamiseksi; katsoo myös, että harkinta-ajan alkamisajankohdaksi on vahvistettava 
hetki, jolloin kuluttaja antaa hyväksyntänsä vapaaehtoisesti ja asiaan vaikuttavista 
seikoista tietoisena eli kun hän saa tuotteen käsiinsä;

17. katsoo kuitenkin, ettei harkinta-aikojen pituuksia voida yhtenäistää, koska harkinta-
aikoihin liittyy eri tavoitteita, joiden perusteella eri pituudet ovat perusteltuja, ja koska eri 
jäsenvaltioissa on erilaisia perinteitä, joita jäsenvaltiot pitävät itselleen tärkeinä;

5.2 Perumisoikeuden käyttöedellytys

18. korostaa, että kuluttajien luottamus sisämarkkinoihin vahvistuisi, jos laaja-alaisessa 
välineessä säädettäisiin, että kuluttaja voi perua sopimuksen haluamallaan tavalla sillä 
ehdolla, että hän toimittaa tarvittaessa todisteen sopimuksen perumisesta; katsoo myös, 
että laaja-alaisessa välineessä pitäisi vahvistaa, ettei kuluttajille saa koitua muita kuluja 
kuin tavaran palauttamisesta aiheutuvat suorat kulut;

6. Yleisten sopimusperusteisten oikaisukeinojen käyttöönotto

19. katsoo, ettei tämän tarkistuksen pidä koskea yleisten sopimusperusteisten oikaisukeinojen 
käyttöönottoa, sillä kyseinen käsite kuuluu EU:n sopimusoikeuden piiriin;

20. kehottaa kuitenkin ottamaan käyttöön ryhmäkanteen (collective redress), joka on 
erityinen tapa ratkaista kuluttajansuojalainsäädännön piiriin kuuluvia henkilöryhmiä 
koskevia riitatapauksia;
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7. Kulutustavaroiden kauppaa koskevat erityissäännöt

7.1 Sopimustyypit, joihin sääntöjä sovelletaan

21. katsoo, ettei kulutustavaroiden kauppaan sovellettavia sääntöjä ole tarpeen laajentaa 
sopimuksiin digitaalisen sisällön tarjoamisesta, koska näihin sopimuksiin sovelletaan 
erityislainsäädäntöä ja koska tiedostojen jakelu perustuu käyttölupien myöntämiseen eikä 
tiedostoja myydä sellaisinaan;

7.2 Julkisissa huutokaupoissa myytävät käytetyt tavarat

22. ehdottaa, että julkisissa huutokaupoissa myytävät käytetyt tavarat jätetään laaja-alaisen 
välineen soveltamisalan ulkopuolelle ja että jäsenvaltiot saavat jatkossakin 
mahdollisuuden säätää, etteivät kulutustavarat käsitä julkisissa huutokaupoissa myytäviä 
käytettyjä tavaroita; kehottaa kuitenkin hyväksymään verkkohuutokauppoihin 
sovellettavia erityisiä sääntöjä;

7.3 Toimituksen määritelmä ja riskinsiirtoa koskeva sääntely

23. katsoo, että toimituksen määritelmä ja riskinsiirtoa koskeva sääntely liittyvät toisiinsa 
läheisesti; ehdottaa näin ollen, että laaja-alainen väline sisältäisi toimituksen yhteisen 
määritelmän, jonka mukaan toimitushetkeksi katsottaisiin ajankohta, jolloin kuluttaja saa 
tavaran fyysisesti haltuunsa, elleivät sopimusosapuolet ole sopineet asiasta toisin, ja 
jonka mukaan riski siirtyisi toimitushetkellä;

7.4 Tavaran vaatimuksenmukaisuus

24. katsoo, että laaja-alaisessa välineessä kannattaisi pidentää vaatimustenmukaisuudessa 
havaittuihin puutteisiin sovellettavia aikarajoja siitä ajasta, jonka aikana kuluttaja ei voi 
käyttää tavaraa, koska se on korjattavana; katsoo myös, että laaja-alaisessa välineessä 
voitaisiin säätää takuuajan pidentämisestä niin, että uusi takuukausi määritettäisiin
korjaamispäivästä lähtien;

25. korostaa kuitenkin, ettei laaja-alaisen välineen pidä sisältää käytettyihin tavaroihin 
sovellettavia erityisiä sääntöjä, jotta voidaan kunnioittaa sääntöjä, joita jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet oman oikeusperinteensä mukaisesti;

7.5 Todistustaakka

26. ehdottaa, että kumottavissa olevan olettaman periaatetta (periaate, jonka mukaan 
”oletetaan, ellei toisin todisteta”) laajennetaan koko laillisen takuuajan kestoon, sillä 
kuluttajan on vaikeaa todistaa tavaran olevan virheellinen, kun taas 
elinkeinonharjoittajalla on käytettävissään tarkoituksenmukaiset tekniset ja taloudelliset 
välineet;
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7.6 Muutoksenhaku

7.6.1 Oikaisukeinojen käyttömahdollisuuksien järjestys

27. katsoo, että laaja-alaisessa välineessä voitaisiin säätää kuluttajan mahdollisuudesta valita 
vapaasti itselleen sopiva vaihtoehto käytettävissä olevista vahingonkorvaustavoista, jos 
sopimus on pantu täytäntöön epätyydyttävällä tavalla, kun myyntisopimuksen 
purkaminen on mahdollista vain, jos sopimusta ei ole pantu lainkaan täytäntöön tai jos 
toinen osapuoli on syyllistynyt erityisen vakaviin sopimusrikkomuksiin;

7.6.2. Virheellisyydestä ilmoittaminen

28. katsoo aiheelliseksi poistaa laaja-alaisesta välineestä nykyiset eroavaisuudet, jotka 
aiheuttavat tällä hetkellä sekaannusta;

7.6.3 Valmistajan suora vastuu virheistä

29. katsoo, ettei laaja-alaiseen välineeseen ole aiheellista sisällyttää valmistajan suoraa 
vastuuta virheistä;

7.7 Kaupalliset takuut

30. korostaa, ettei kaupallista takuuta koskeviin kysymyksiin (sisältö, siirtäminen, 
rajoittaminen) sovelleta säädöksiä vaan sopimusvapauden periaatetta; katsoo siksi, ettei 
laaja-alaisessa välineessä pidä säätää näistä kysymyksistä;

IV. Vihreä kirja ja EU:n sopimusoikeus

31. korostaa, että EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö on liitettävä johdonmukaisella tavalla 
sopimusoikeuden yleiseen teoriaan; katsoo kuitenkin, ettei tämä ole peruste siirtää 
kuluttajansuojalainsäädännön tarkistamista EU:n sopimusoikeuden laatimisaikataulun 
huomioon ottamiseksi;

V. Kuluttajansuojalainsäädännön tehokas soveltaminen

32. korostaa, että on varmistettava, että kuluttajansuojalainsäädäntö on tehokasta, jotta 
voidaan palauttaa kuluttajien luottamus sisämarkkinoita kohtaan;

33. kehottaa komissiota parantamaan nykyisiä keinoja suojella kuluttajia – myös valvomaan, 
että voimassa olevia sääntöjä sovelletaan asianmukaisesti ja että niitä noudatetaan;

34. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan kuluttajansuojalainsäädännön soveltamisesta 
vastaavien kansallisten viranomaistensa välistä yhteistyötä sekä helpottamaan
oikeussuojakeinojen ja muiden riitojenratkaisumenettelyjen käyttöä, jotta kuluttajat 
voivat vaatia oikeuksiensa kunnioittamista Euroopan unionissa;

35. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

I. Taustaa – ongelmat

Komission vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta on osa 
sitoumuksia, joita on tehty paremman sääntelyn tavoitteiden saavuttamiseksi 
yksinkertaistamalla ja täydentämällä nykyisiä sääntelypuitteita. Sen tavoitteena on luoda 
todelliset kuluttajan sisämarkkinat.

Vihreä kirja on myös keskeinen osa kuluttajien hyväksi käynnistettyjä mittavia töitä. Siispä 
esittelijä on samaa mieltä vihreän kirjan kuvauksesta, jonka mukaan ”prosessin päätyttyä 
pitäisi ihannetilanteessa olla mahdollista vakuuttaa EU:n kuluttajille, että olivatpa he missä 
tahansa EU:n alueella ja tekivätpä he ostoksensa missä tahansa, sillä ei ole mitään eroa: 
kuluttajan perusoikeudet ovat samat”.

Kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkastaminen ja EU:n sopimusoikeutta
koskevat työt liittyvät suoraan toisiinsa. Nämä yhteydet mutkistavat vihreän kirjan mukaista 
prosessia, mutta ne eivät kuitenkaan ole peruste siirtää tarkistamista sillä perusteella, että 
EU:n sopimusoikeuden vähintäänkin epätarkka laatimisaikataulu voitaisiin ottaa huomioon.
On kuitenkin pidettävä mielessä, että tietyt käsitteet kuuluvat yleisen sopimusoikeuden piiriin 
(vilpittömyys, muutoksenhaku jne.).

Osa komission tekemistä huomioista on kiistattomia ja siksi itsessään peruste tarkistaa 
säännöstöä. Nykyinen lainsäädäntö on osittain vanhentunut markkinoiden nopean kehityksen 
ja erityisesti uudenlaisten kaupankäyntitapojen, kuten sähköisen kaupankäynnin, vuoksi. 

Vihreä kirja sisältää tältä osin yhden epäjohdonmukaisuuden, joka on tuotava esiin: siinä 
jätetään sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi kokonaan tarkistuksen ulkopuolelle. 
Esittelijä kehottaa ottamaan tarkistukseen mukaan paitsi tämän tekstin myös direktiivit 
rahoituspalvelujen etämyynnistä, kulutusluotosta ja hyvän kauppatavan vastaisista 
käytännöistä, sillä ne ovat osa EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä.

Lisäksi sääntelyn pirstoutuminen aiheuttaa sen, että liiketoimen osapuolten oikeuksissa ja 
velvoitteissa on ristiriitaisuuksia ja eroja. Tämä pirstoutuminen johtuu puolestaan muun 
muassa siitä, että jäsenvaltioille on jätetty liikkumavaraa sen suhteen, kuinka ne siirtävät 
säädöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Säännöstöä on siis välttämätöntä nykyaikaistaa sisämarkkinoiden kehityksen edistämiseksi 
tarjoamalla sekä kuluttajille että taloudellisille toimijoille entistä parempi oikeusvarmuus.

Kuluttajansuojalainsäädännön tehokas soveltaminen on kuitenkin yhä suuri ongelma, jota ei 
käsitellä vihreässä kirjassa lainkaan.

Paras tapa palauttaa kuluttajien ja talouden toimijoiden luottamus on taata lainsäädännön 
tehokkuus. Kuluttajien vastahakoinen suhtautuminen sopimusten tekemiseen asuinmaansa 
ulkopuolella johtuu etupäässä siitä, että he pelkäävät, etteivät he kykene vaatimaan 
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oikeuksiensa kunnioittamista riitatapauksessa. On siis ensisijaisen tärkeää varmistaa, että 
lainsäädäntö pannaan täytäntöön ja että sitä sovelletaan aikaisempaa paremmin.

II. Lainsäädännöllinen lähestymistapa

1. Yhdistelmälähestymistavan valitseminen

Selkeyttä ja johdonmukaisuutta koskevien huoltenaiheiden vuoksi on tarpeen hyväksyä laaja-
alainen oikeudellinen kehys, joka kattaa kaikille kuluttajansuojasäädöksille yhteiset 
näkökohdat. Tämä laaja-alainen väline on myös joustava: sillä on helpompi vastata 
markkinoiden muuttuviin olosuhteisiin, koska sitä on helpompaa ja nopeampaa tarkistaa kuin 
useita eri direktiivejä.

Osa kysymyksistä säilyy kuitenkin alakohtaisina, eikä niitä voida ottaa yhteisen välineen 
piiriin. Näin ollen on säilytettävä myös alakohtainen lähestymistapa.

Esittelijä suosittelee siis yhdistelmälähestymistapaa.

2. Laaja-alaisen välineen soveltamisala

Esittelijä katsoo, että laaja-alaista välinettä on sovellettava mahdollisimman laajalla tavalla 
kaikkiin kuluttajasopimuksiin, olipa kyse sitten maan rajojen sisällä tehdyistä tai rajat 
ylittävistä kaupoista.

Se, että kuluttajille luotaisiin erilaisia oikeudellisia järjestelmiä, jotka poikkeavat toisistaan 
liiketoimen luonteen mukaan, rikkoisi nimittäin tarkistuksen tavoitetta muuttamalla tilannetta 
tältä osin monimutkaisemmaksi.

3. Yhdenmukaistamisaste

Tällä hetkellä kuluttajansuojaa koskevaan yhteisön lainsäädäntöön sovelletaan minimaalisen 
yhtenäistämisen periaatetta, joten jäsenvaltiot voivat asettaa tiukempia 
kuluttajansuojavaatimuksia kuin mistä direktiiveissä säädetään.

Kuluttaja ei voi missään tapauksessa luopua säännöstä, jossa hänelle myönnetään korkeampi 
suojan taso. Lisäksi maksimaalisesta yhtenäistämisestä saatavat edut eivät ole varmoja. Ainut 
esimerkki tämäntyyppisestä yhtenäistämisestä on hyvän kauppatavan vastaisia sääntöjä 
koskeva direktiivi, mutta sen hyväksymisestä on kulunut liian vähän aikaa, jotta asiaa 
voitaisiin arvioida sen pohjalta. 

Siksi esittelijä ehdottaa yhdistetyn lähestymistavan hyväksymistä. Laaja-alainen väline 
perustuisi maksimaaliseen yhtenäistämiseen, kun taas alakohtaiset välineet perustuisivat 
jatkossakin minimaalisen yhtenäistämisen periaatteeseen, lukuun ottamatta maksimaalisen 
yhtenäistämisen pohjalta jo hyväksyttyjä direktiivejä, joista esimerkkinä on hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskeva direktiivi. Aluksi voidaan pitäytyä 
”vaatimattomasti” aiheissa, joista saadaan aikaan todellinen konsensus, joko siksi, että se on 
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markkinoiden objektiivisesti arvioidun tarpeen mukaista, tai siksi, ettei kansallisten sääntöjen 
välillä ole varsinaista eroa.

Tämä lähestymistapa johtaa vääjäämättä kysymykseen siitä, mitä oikeusjärjestelmää 
sovelletaan alaan, jota ei ole täysin yhdenmukaistettu. Koska esittelijälle on tärkeää suojella 
kuluttajia, hän ehdottaa seuraavaa muotoilua: ”kuluttajiin sovelletaan heidän asuinpaikkansa 
lain säännöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lainvalinnasta tehtyjen kansainvälisten 
yleissopimusten ja erityisesti Rooma I -sopimuksen soveltamista”.

III. Laaja-alaisen välineen sisältö

1. ”Kuluttajan” ja ”elinkeinonharjoittajan” määritelmät

Esittelijä kehottaa sisällyttämään kuluttajan määritelmään vain luonnolliset henkilöt, joiden 
toiminta ei liity heidän ansiotyöhönsä.

Oikeudellisten henkilöiden järjestelmällinen jättäminen tämän käsitteen ulkopuolelle on 
perusteltua selkeyttä koskevan tavoitteen vuoksi. Käyttöön otettavien kriteereiden on oltava 
mahdollisimman objektiivisia: yrityksen ”koko” on liian tulkinnanvarainen käsite. Esittelijä 
suosii sopimuksen tarkoituksen suhteen käänteistä lähestymistapaa, koska se näyttää olevan 
etusijalla sekä yhteisön oikeudessa että kansallisissa lainsäädännöissä.

Koska laki suojaa kuluttajaa vain, jos hän tekee sopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa, 
esittelijä kehottaa määrittelemään tämän käsitteen yksinkertaisella ja selvällä tavalla, jolloin 
päästäisiin eroon monista eri käytössä olevista termeistä (myyjä, toimittaja, jakelija). Näin 
ollen harjoitettavan toiminnan luonnetta (kaupallinen, teollinen, käsiteollinen, vapaa) ei 
tarvitse määrittää erikseen, kunhan tämän toiminnan harjoittaja vain on elinkeinonharjoittaja. 
On sanomattakin selvää, että elinkeinonharjoittaja voi olla luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö.

Lisäksi esittelijä katsoo, että yksityishenkilöiden välisiä sopimuksia on pidettävä 
kuluttajasopimuksina, kun toinen sopimusosapuolista toimii elinkeinonharjoittajan 
välityksellä. Kun yksityishenkilö turvautuu ammattimaisen asiamiehen apuun hyötyäkseen 
tämän teknisestä ja juridisesta osaamisesta, on loogista, että sopimuksen toinen osapuoli saa 
saman suojan kuin jos hän tekisi sopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa.

2. Kohtuuttomat sopimusehdot

Soveltamisala

Tällä hetkellä kohtuuttomia sopimusehtoja koskevia sääntöjä sovelletaan vain 
sopimusehtoihin, joista ei ole neuvoteltu yksilöllisesti. 

Esittelijä katsoo, että joissakin tapauksissa kuluttajaa on tarpeen suojella sopimusehdoilta, 
joista on neuvoteltu yksilöllisesti. Sopimusvapauden periaate on toki säilytettävä, mutta 
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kuluttaja ei kykene aina arvioimaan teknisesti asiantuntevan elinkeinonharjoittajan kanssa 
tekemiensä sitoumusten merkitystä. 

Luettelot

Nykyisen direktiivin liitteenä oleva luettelo on ainoastaan suuntaa antava, ja siksi eri 
jäsenvaltiot tulkitsevat sitä eri tavoin. Jotta kuluttajien luottamusta sisämarkkinoita kohtaan 
voidaan lujittaa, esittelijä kehottaa ottamaan käyttöön joustavan ja aikaisempaa enemmän 
suojaa tarjoavan välineen.

– Kielletyt ehdot: lyhyt sopimusehtojen luettelo, jossa kuvaillaan sopimusten 
huomattavimmat epäkohdat.

– Oletettavasti kohtuuttomat ehdot: luettelo ehdoista, jotka elinkeinonharjoittajan on kyettävä 
todistamaan kohtuullisiksi.

– Muut ehdot: kaikki muut ehdot, joiden kohtuuttomuuden kuluttaja voi osoittaa oikeusteitse.

Kohtuuttomuuden arvioinnin soveltamisala

Esittelijä kehottaa laajentamaan kohtuuttomuuden arviointia kaikkiin sopimuksen keskeisiin 
ehtoihin, myös ehtoihin, joissa määrätään sopimuksen kohteesta ja sen hinnasta. Nimittäin 
esimerkiksi jotkin vakuutussopimukset sisältävät lausekkeita, joissa määrätään 
korvausvelvollisuuteen liittyvistä poikkeuksista ja joita voidaan nykyisten säännösten nojalla 
pitää kohtuullisina, sillä sopimuksen kohteena on juuri kyseinen korvausvelvollisuus.

4. Perumisoikeus

Kesto ja laskemistavat

Esittelijä kehottaa yhtenäistämään harkinta-ajan laskemista koskevat säännöt valitsemalla 
kalenteripäiviin perustuvan laskentatavan (jossa otetaan huomioon pyhä- ja juhlapäivät, sikäli 
kuin ne poikkeavat toisistaan eri jäsenmaissa).

Lisäksi harkinta-ajan alkamisajankohta on syytä vahvistaa yksiselitteisellä tavalla. Esittelijä 
ehdottaa, että alkamisajankohdaksi vahvistettaisiin hetki, jolloin kuluttaja antaa 
hyväksyntänsä vapaaehtoisesti ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena eli kun hän saa 
tuotteen käsiinsä.

Sitä vastoin esittelijä katsoo, ettei harkinta-ajan kestoa voida ilmeisesti yhdenmukaistaa. 
Jäsenvaltioilla on tämän asian suhteen erilaisia perinteitä, joita ne pitävät itselleen tärkeinä. 
Lisäksi harkinta-aikoihin liittyy eri tavoitteita, joiden vuoksi pituuden vaihtelu on perusteltua. 
Kun kyse on etämyynnistä, kuluttajan on saatava tehdä lopullinen päätös tuotteesta, jota hän 
ei saanut käsiinsä sopimuksen tekohetkellä, ja kun kyse on puolestaan kotimyynnistä, 
kuluttajan täytyy voida harkita uudelleen päätöstä, jonka hän on saattanut tehdä hätiköiden.
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Käyttöedellytys

Jäsenvaltioiden ja direktiivien välillä on huomattavia eroja perumisoikeuden 
käyttöedellytyksen suhteen (kirjallinen ilmoitus, kirjattu kirje, tuotteen palauttaminen). 
Lisäksi kaupan alalla on syntynyt käytäntöjä, jotka vaikeuttavat perumisoikeuden käyttöä 
(kuluttajan on hankittava palautusnumero ennen tuotteiden palauttamista, kuluttajan on 
palautettava tuote alkuperäispakkauksessaan avaamattomana jne.). Myös uuden teknologian 
kehittyminen puhuu sen puolesta, että perumisoikeuden käytöstä voisi ilmoittaa lähettämällä 
asiasta vain sähköpostia.

Esittelijä katsoo, että kuluttajien luottamus sisämarkkinoihin vahvistuisi, jos laaja-alaisessa 
välineessä säädettäisiin, että kuluttaja voi perua sopimuksen haluamallaan tavalla sillä 
ehdolla, että hän toimittaa todisteen sopimuksen perumisesta.

5. Kulutustavaroiden kauppa

Toimituksen määritelmä ja riskinsiirtoa koskeva sääntely

Tällä hetkellä eri jäsenvaltioiden lainsäädäntö poikkeaa toisistaan sen suhteen, kuka kantaa 
riskin kauppatavaran vioittumisesta ja vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. Joissakin 
maissa riski siirtyy ostajalle sopimuksen tekohetkellä, kun taas toisissa maissa riski siirtyy 
ostajalle toimitushetkellä.

Esittelijä ehdottaa, että nämä kaksi kysymystä sisällytettäisiin yhdessä laaja-alaiseen 
välineeseen. Jotta kuluttajia suojeltaisiin asianmukaisesti, esittelijä katsoo, että 
toimitushetkeksi on katsottava ajankohta, jolloin kuluttaja saa tavaran fyysisesti haltuunsa, 
elleivät sopimusosapuolet ole sopineet asiasta toisin, ja että riskin pitäisi siirtyä 
toimitushetkellä. 

Valmistajan suora vastuu virheistä

Esittelijä katsoo, ettei laaja-alaiseen välineeseen ole aiheellista sisällyttää valmistajan suoraa 
vastuuta virheistä. Direktiivi kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista 
tietyistä seikoista on nimittäin siirretty vasta hyvin vähän aikaa sitten osaksi joidenkin 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, eikä asiaan ole saatu vielä riittävästi etäisyyttä, jotta 
mahdollisten muutosten tarpeellisuutta olisi mahdollista arvioida. 

Lisäksi siihen, että valmistajan suora vastuu virheistä sisällytettäisiin laaja-alaiseen 
välineeseen, näyttää liittyvän useita lainopillisia ongelmia, joista osa kuuluu sopimusoikeuden 
piiriin (esimerkiksi sopimusten suhteellisen vaikutuksen kyseenalaistaminen).


