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JOHDANTO

Vuonna 2010 komissio aloitti julkisen kuulemismenettelyn sähköisen kaupankäynnin 
tulevaisuudesta sisämarkkinoilla ja sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 
(2000/31/EY) täytäntöönpanosta. Vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla komissio julkaisee 
sähköistä kaupankäyntiä koskevan tiedonannon, jossa käsitellään sähköistä kaupankäyntiä 
koskevan direktiivin vaikutuksia kuulemismenettelyn tulosten pohjalta. 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta perusti julkaisemansa mietintönsä mukaisesti 
maaliskuussa 2011 sähköistä kaupankäyntiä koskevan työryhmän. Mietintö oli perustana 
Euroopan parlamentin syyskuussa 2011 hyväksymälle päätöslauselmalle sisämarkkinoiden 
täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen. 

Työryhmä on kokouksissaan analysoinut Euroopan sähköisen kaupankäynnin nykytilannetta, 
vielä nykyäänkin olemassa olevia esteitä sekä mahdollisia ratkaisuja ja toimia, joita tarvitaan 
Euroopan parlamentin jo hyväksymän aloitteen, eurooppalaisen luottamusmerkinnän, 
täytäntöön panemiseksi.

Sähköinen kaupankäynti on tärkeää rajat ylittävän kaupan edistämisessä, laajemman 
tuotevalikoiman ja laadukkaampien tuotteiden saatavuuden parantamisessa Euroopan 
unionissa sekä verkkokaupan ja tavanomaisen kaupan hintakilpailun lisäämisessä.  
Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevia 
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tiettyjä oikeudellisia näkökohtia koskevan direktiivin, eli sähköistä kaupankäyntiä koskevan 
direktiivin, hyväksymisestä on kulunut kymmenen vuotta, mutta verkkovähittäiskaupan 
kehitys on kuitenkin edelleen vain alle 2 prosenttia Euroopan unionin koko vähittäiskaupasta. 

Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä

Vielä nykyäänkin erittäin ajankohtainen sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi pyrkii 
poistamaan esteitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien toiminnan aloittamiselta ja 
sähköisten palvelujen rajat ylittävältä tarjonnalta sisämarkkinoilla ja näin takaamaan 
oikeusvarmuuden sekä yrityksille että kansalaisille. Direktiivi on teknologisesti neutraali ja 
sen laajaan soveltamisalaan sisältyy suppeasti määritellyn sähköisen kaupankäynnin (yritysten 
välinen ja elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välinen sähköinen kaupankäynti, mukaan 
luettuna verkkoapteekit) lisäksi myös muun muassa verkkolehdet, sähköiset rahoituspalvelut 
ja säänneltyjen ammattien harjoittajien verkossa tarjoamat palvelut. Arpajaistoiminta on 
kuitenkin jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 

Mahdollisimman suureen yhdenmukaistamiseen tähtäävässä direktiivissä on viisi tärkeää 
säännöstä: 

 Sisämarkkinoita koskeva lauseke (3 artikla), vaikka se sisältääkin poikkeuksia, takaa 
oikeusvarmuuden, joka on välttämätön rajat ylittävien sähköisten palveluiden kehittymiselle. 
Tämä lauseke tunnetaan myös alkuperämaata koskevana periaatteena. Kunkin jäsenvaltion on 
huolehdittava siitä, että sen alueelle sijoittautuneen palvelun tarjoajan tarjoamien 
tietoyhteiskunnan palvelujen osalta noudatetaan kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavia, 
"yhteensovitettuun alaan" kuuluvia kysymyksiä koskevia kansallisia säännöksiä, vaikka se 
tarjoaisi palveluitaan toisessa jäsenvaltiossa. 

 Vaatimukset, joiden tarkoitus on helpottaa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien 
toiminnan kehittymistä, lisätä luottamusta ja vahvistaa oikeusvarmuutta (4 artikla): 
ennakkolupien vaatimisen kieltäminen sekä velvoitteet tuottaa tietoa ja taata avoimuus, millä 
pyritään varmistamaan kuluttajien luottamus ja oikeusvarmuus sekä luomaan puitteet 
kaupalliselle viestinnälle (6–8 artikla). Säänneltyjä ammatteja koskevan kaupallisen 
viestinnän kielto poistetaan ja annettaan ammatinharjoittajille mahdollisuus luoda Internet-
sivuja sekä annetaan ammattijärjestöjen tehtäväksi määrätä näistä uusista käytännöistä omissa 
käytännesäännöissään. 

 Sähköisesti tehtyjen sopimusten säännöspuitteet (9–11 artikla), joihin kuuluu näiden 
sopimusten tekemiseen tarvittavien ehtojen yhdenmukaistaminen (kuten palvelun tarjoajan 
velvoite ilmoittaa vastaanottaneensa asiakkaan/käyttäjän tekemän tilauksen viivyttelemättä ja 
sähköisessä muodossa). 

 Välittäjien vastuuta koskeva sääntely (4 jakso, 12–15 artikla), jonka tarkoitus on taata 
toisaalta välittäjinä toimivien tarjoamat peruspalvelut, jotka takaavat tiedon vapaan 
liikkumisen verkossa ja toisaalta oikeudelliset puutteet, jotka mahdollistavat Internetin ja 
sähköisen kaupankäynnin kehittymisen. 

 Hallinnon yhteistyö, (19 artikla ja 3 artiklan 4 kohta) sekä jäsenvaltioiden että 
jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välillä, jonka tarkoitus on taata direktiivin 
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asianmukainen soveltaminen keskinäisen avunannon ja yhteyspisteiden perustamisen avulla. 
Se kehottaa jäsenvaltioita myös ilmoittamaan Euroopan komissiolle niiden alueella tehdyistä 
tietoyhteiskunnan palveluihin liittyviä riitoja koskevista merkittävistä hallinnon ja oikeuden 
päätöksistä sekä sähköiseen kaupankäyntiin liittyvistä käytännöistä, tavoista ja tottumuksista. 

Euroopan komission sähköisen kaupankäynnin tulevaisuutta sisämarkkinoilla koskeva 
julkinen kuuleminen

Euroopan komissio pyrki kuulemismenettelyssään tutkimaan yksityiskohtaisesti eri syitä 
sähköisen kaupankäynnin hitaalle käynnistymiselle, josta on mainittu kaupan ja jakelun 
markkinaseurannassa "Kaupan ja jakelun alan sisämarkkinoiden tehokkuuden ja 
oikeudenmukaisuuden lisääminen vuoteen 2020 mennessä" (josta sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta on juuri 25. toukokuuta 2011 hyväksynyt mietinnön) ja arvioimaan 
direktiivin täytäntöönpanoa Euroopan digitaalistrategiaa koskevan tiedonannon mukaisesti.  

Kuulemismenettelyssä käsiteltiin useita aiheita:

– sekä kansallisten että rajat ylittävien tietoyhteiskunnan palveluiden kehityksen taso 
– 3 artiklan 4 kohdan soveltamiseen jäsenvaltioissa liittyvät seikat (hallinnollinen 

yhteistyö) 
– rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin sopimuksia koskevat rajoitukset 
– rajat ylittävä, erityisesti säännellyn ammatin harjoittajan tarjoama, kaupallinen viestintä 
– sähköisten lehdistöpalveluiden kehittäminen 
– tulkinta välittäjinä toimivien tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien vastuusta 
– sähköisten apteekkipalveluiden kehittäminen 
– sähköiseen kaupankäyntiin liittyvien riitojen ratkaisu.. 

Vastaukset oli toimitettava 15. lokakuuta 2010 mennessä. Saadut tulokset otetaan huomioon 
komission keskusteluissa, jotka tähtäävät sähköistä kaupankäyntiä koskevan tiedonannon 
hyväksymiseen vuonna 2011. Tiedonannossa käsitellään myös sähköistä kaupankäyntiä 
koskevan direktiivin vaikutuksia.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sähköistä kaupankäyntiä koskevan 
työryhmän tulokset

Vuoden 2011 helmikuun 28. päivänä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 
koordinaattorit antoivat Pablo Arias Echeverríalle, mietinnön "Sisämarkkinoiden 
täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen" esittelijä, tehtäväksi perustaa sähköistä 
kaupankäyntiä koskeva työryhmä. Työryhmä toimi Euroopan unionin toimielinten 
poliitikkojen ja sidosryhmien välisenä foorumina, jossa analysoitiin sähköisen kaupankäynnin 
parantamiseksi ja kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi vaadittavia toimia sekä syvennyttiin 
Euroopan parlamentin jo hyväksymän aloitteen, eurooppalaisen luottamusmerkinnän, 
täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimiin. 
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Työryhmän neljän kokouksen pöytäkirjat1 on koottu tähän ilmoitukseen jäsenille kaikille 
kielille käännettynä. Tärkeimmät päätelmät sekä tarkempaa pohdintaa vaativat kohdat, jotka 
liittyvät tuleviin sähköistä kaupankäyntiä koskeviin toimiin, on koottu yhteen erilliseen 
valmisteluasiakirjaan. Nämä esitellään sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 
12. heinäkuuta pidettävässä kokouksessa. Sähköistä kaupankäyntiä koskevan työryhmän 
tuloksia käytetään hyväksi myös tulevan tiedonannon laadinnassa. Sähköisten markkinoiden 
tarjoama mahdollisuus torjua talouskriisi on otettava tosissaan. Sähköistä kaupankäyntiä 
Euroopan unionissa koskevat säännöt on päivitettävä 2000-luvun digitaalisen yhteiskunnan 
mukaisiksi. 

                                               
1 Sähköistä kaupankäyntiä koskevan työryhmän kokoukset ovat seuraavat:
23. maaliskuuta 2011: työryhmän ensimmäinen kokous: Miten voitetaan rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin 
nykyiset esteet?
19. huhtikuuta 2011: Työryhmän toinen kokous: Miten luodaan luottamus sähköiseen kaupankäyntiin?
3. toukokuuta 2011: Työryhmän kolmas kokous: Vaikutukset tietosuojaan, Internet-alustojen rooli sekä, miten 
käynnistetään eurooppalainen luottamusmerkintä sähköisen kaupan palvelujen käyttäjiä varten? 
31. toukokuuta 2011: Viimeinen kokous: 
12. heinäkuuta 2011: Päätelmät. Päätelmien esittely sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle.
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Työryhmän ensimmäinen kokous 23. maaliskuuta 2011
klo 8.00–10.30, ASP 1E3 Bryssel

Sähköisen kaupankäynnin nykyisten esteiden voittaminen 

1. Koordinaattori Pablo Arias Echeverría toivotti työryhmään osallistujat tervetulleiksi ja 
kertoi kokouksen olevan ensimmäinen neljästä kokouksesta, joissa on tarkoitus selvittää, 
mitä esteitä sähköisellä kaupankäynnillä on nykyään ja miten ne voidaan voittaa. 
Kuluttajien ja yritysten luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin on lisättävä uusien 
innovaatioiden, yksinkertaistamisen ja turvallisuuden avulla. Eurooppalainen 
luottamusmerkintä on yksi mahdollisuus lisätä edelleen kuluttajien luottamusta 
sähköistä kaupankäyntiä kohtaan sekä luoda säännöksiä turvalliselle maksamiselle 
verkossa. 

2. Jean Bergevin, yksikön päällikkö, palveluiden vapaa liikkuminen ja sijoittautumisen 
vapaus II: vähittäismyynti ja tietopalvelut, sisämarkkinoiden ja palveluiden pääosasto, 
Euroopan komissio, esitteli useita kysymyksiä, joita tullaan käsittelemään tulevassa 
sähköistä kaupankäyntiä Euroopan unionissa koskevassa tiedonannossa, jonka on määrä 
valmistua kesä- tai heinäkuussa 2011. Hän toi esille monia kohtia, joita täytyy pohtia, 
koska ne voisivat olla esteenä rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin tehokkaalle 
toteuttamiselle. Näihin kohtiin kuuluvat: 

a. Sähköisen viestinnän tietosuojaan liittyvät normit vaihtelevat jäsenvaltioiden 
kesken. 

b. Myös toimituspalveluiden kustannusten ja saatavuuden välillä on eroja 
Euroopan unionissa. Pienet ja keskisuuret yritykset on otettava huomioon, 
koska ne kuuluvat sähköisen kaupankäynnin suurimpiin käyttäjäryhmiin. 

c. On myös ehdottoman tärkeää estää suurimpia tuottajia tai digitaalisten 
tuotteiden toimittajia "piileskelemästä" kansallisen lainsäädännön ja 
identiteetin takana, koska tämä aiheuttaa sisämarkkinoiden pirstoutumista. 
Tämä ei olisi palveludirektiivin, josta tullaan laatimaan ohjeita, 20 artiklan 
mukaista ja lisäksi voitaisiin tulkita sopimattomaksi kaupalliseksi 
menettelyksi, josta laaditaan tiedonanto tämän vuoden syksyyn mennessä. 

d. Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinta vaihtelee myös liikaa eri jäsenvaltioiden 
välillä, mikä selittää sen, että digitaalisten tuotteiden tarjonta ja saatavuus 
vaihtelevat eri jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi odotettavissa on ilmoituksia 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta. 

e. Digitaalisten ja fyysisten tuotteiden erilainen arvonlisäverotus on myös yksi 
ongelmista. Tästä johtuen e-kirjoihin sovelletaan normaalia 
arvonlisäverokantaa, vaikka tavanomaisiin kirjoihin sovelletaan usein 
alhaisempaa verotusta. Tämä on tuotu esille vähän aikaa sitten hyväksytyssä 
verotusta koskevassa vihreässä kirjassa. 

f. Tehokkaan eurooppalaisen luottamusmerkinnän luomiseksi täytyy päästä 
eroon näistä kansallisista eroista. Tarvitaan johdonmukaista Euroopan unionin 
laajuista sääntelykehystä. Tämän mekanismin aikaansaamiseksi kansallisten 
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lainsäätäjien on osallistuttava työhön. Hanke tarvitsee myös Euroopan 
parlamentin tukea. 

g. Nykyisestä lainsäädännöstä puuttuu avoimuus. Avoimuuden lisääminen 
erityisesti sähköistä kaupankäyntiä koskevissa säännöissä lisäisi luottamusta, 
joka on hyvin olennaista.

Tulevassa tiedonannossa on arvioitava muun muassa sähköisen kaupankäynnin 
mahdollisuuksia EU:ssa, miten voittaa nykyisen lainsäädännön sääntöjen pirstaleisuus ja 
millä toimilla olisi puututtava jäljelle jäävään pirstaleisuuteen. 

3. Sähköinen kaupankäynti ja kuluttajat, David Mair, yksikön päällikkö, 
kuluttajamarkkinat, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, Euroopan komissio.

Sähköinen kaupankäynti on haasteellista sekä yrityksille että poliitikoille sen 
monialaisuuden takia. Tämän vuoksi sen asettamien haasteiden voittamiseksi tarvitaan 
integroitua lähestymistapaa. Sisämarkkinoiden tilannetta koskevassa 
21. maaliskuuta 2011 julkaistussa tulostaulussa esitellään sähköisen kaupankäynnin 
tähänastista kehitystä. Tämä täydentää vuonna 2009 julkaistua terveys- ja kuluttaja-
asioiden pääosaston toimeksiantamaa tutkimusta1 "Mystery shopping evaluation of 
cross-border e-commerce in the EU" sekä rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä 
koskevaa tiedonantoa ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa (2009). 

Sähköinen kaupankäynti kasvaa tasaisesti jäsenvaltioissa mutta ei ylitä jäsenvaltioiden 
rajoja. Tutkimusten mukaan verkkokauppaa kokeilleet kuluttajat ovat yleensä 
tyytyväisiä ja käyttävät sitä jatkossakin. Ne, jotka eivät sitä ole kokeilleet, ovat 
tyypillisesti jatkossakin vastahakoisia kokeilemaan. Tämän perusteella voidaan olettaa, 
että kysyntään liittyy valtava luottamuspula. Meidän täytyy vähentää kuluttajien pelkoa 
siitä, että jotain menee pieleen. Tarvitsemme uskottavaa rajat ylittävää toimeenpanoa, 
tehokasta rajat ylittävää verkkovälitteistä riidanratkaisujärjestelmää mahdollisten riitojen 
ratkaisemiseksi. Euroopan kuluttajakeskukset voivat myös auttaa. Meidän pitäisi saada 
sähköistä kaupankäyntiä koskevan luottamuksen lisääntyminen välittymään varsinaiseen 
kulutuskäyttäytymiseen.

Pirstaleisuutta on nähtävissä myös kysynnässä. Kuluttajat eivät tiedä, mitä rajat ylittävät 
vähittäismyyjät tarjoavat. On olemassa noin 300 hintavertailusivustoa, joista vain
kourallinen on rajat ylittäviä. Tarvitaan yleiseurooppalaisia monikielisiä 
hintavertailusivustoja. Meidän tulisi valintamahdollisuuksia karsimatta käyttää 
Internetin tarjoamia mahdollisuuksia siten, että vertailujen tekeminen, esimerkiksi 
hinnan ja laadun suhteen, olisi helpompaa ja merkityksellisempää kuluttajille.   

Meidän tulisi pyrkiä siihen, että sähköisestä kaupankäynnistä tulee uskottava vaihtoehto 
kuluttajille ja yrityksille, jotka haluavat sitä käyttää. Tämä lisää kilpailupainetta, 

                                               
1 "Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU" on 

YouGovPsychonomicsin terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston toimeksiannosta 
laatima 20. lokakuuta 2009 julkaistu tutkimus.
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kiihdyttää markkinoita ja syventää sisämarkkinoita. Ihmiset hyötyvät, vaikka eivät 
käyttäisikään sähköisen kaupankäynnin palveluita.

Tällä hetkellä on tekeillä tutkimus, jossa pyritään arvioimaan sähköisen kaupankäynnin 
käyttämättä jääneitä mahdollisuuksia Euroopassa ja jonka tuloksia käytetään hyväksi 
tulevassa tiedonannossa. 

4. Euroopan digitaalistrategia ja sähköinen kaupankäynti, Miguel Gonzalez-Sancho,
apulaisyksikönpäällikkö, tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto, C1-yksikkö, 
digitaalistrategia, politiikan koordinointi. 

Euroopan digitaalistrategia on yksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeista ja 
sen tavoite on luoda kehykset Euroopan unionin tieto- ja viestintätekniikkapolitiikalle. 
Yksi suurimmista haasteista on digitaalisten markkinoiden pirstaleisuus, joka haittaa 
sähköistä kaupankäyntiä ja vaatii tilanteen parantamiseen tähtäävää integroitua 
lähestymistapaa. Vain 8 prosenttia verkkokaupan käyttäjistä ostaa toisesta valtiosta. 
Verkossa tehtävistä tilauksista 60 prosenttia epäonnistuu teknisistä ja/tai oikeudellisista 
syistä. Luottamus sähköisen viestinnän tietosuojaan on edelleen puutteellista ja suuri 
ongelma. Toinen tärkeä kysymys on teollis- ja tekijänoikeuksien hallinta Euroopan 
unionin laajuisesti. Esteitä on myös sähköisesti tehtävillä kaupoilla ja verkkomaksuilla, 
kuten sähköiset allekirjoitukset ja pankkikulut.

Miten voimme parantaa luottamusta verkossa asiointiin? Mitä oikeuksia kuluttajilla on? 
Mitä oikeuksia kuluttajat tietävät heillä olevan? 

Euroopan digitaalistrategian mukaisia seuraavia toimia ovat muun muassa:

 Euroopan unionin tietosuojaa koskevat lainsäädännön puitteet uudistetaan.
 Verkkovälitteistä riidanratkaisua tutkitaan lisää osana komission mahdollisia 

tulevia ehdotuksia vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmistä. Myös 
kollektiivisia oikeussuojamahdollisuuksia on käsiteltävä. 

 Sähköisiin luottamusmerkintöihin liittyvä sidosryhmien foorumi järjestetään 
vuoteen 2012 mennessä.

Kesäkuussa 2011 pidetään ensimmäinen digitaalistrategiaa koskeva yleiskokous.

5. Työryhmän ensimmäisen kokouksen loppupäätelminä osallistujat toivat esille 
seuraavat kohdat myöhempää keskustelua varten:

Ei ole kyse vain siitä, miten sähköistä kaupankäyntiä voidaan lisätä sellaisenaan vaan 
pikemminkin siitä, miten valmiita kuluttajat ja yritykset ovat myymään ja ostamaan verkossa 
toisista valtioista. Kyse ei ole ainoastaan hinnasta vaan enemmänkin siitä, että lisätään 
valinnanvaraa sekä parannetaan kilpailukykyä ja avoimuutta, koska tämä vuorostaan 
parantaisi normeja ja tehokuutta koko vähittäismyynnin alalla. Se voi myös luoda lisää 
työpaikkoja. Verkkokaupasta on tultava uskottava vaihtoehto tavanomaiselle ostosten 
tekemiselle.

Nykyisen sähköistä kaupankäyntiä koskevan sisämarkkinoiden pirstaleisuuden voittaminen ja 
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asianmukainen täytäntöönpano ovat olennaisen tärkeitä. Sähköisesti tehtävissä maksuissa 
siirrytään kohti mikromaksujen järjestelmää. Tällä hetkellä on edelleen olemassa 
vähimmäisrajoituksia, jolloin kuluttajat joutuvat usein maksamaan liikaa.

Laittomat käytännöt sekä lapsipornosivut on estettävä. Miten nopeasti sellaiset sivut voitaisiin 
poistaa Internet-alustoilta? Tällä hetkellä täytäntöönpanossa keskitytään teollis- ja 
tekijänoikeuksiin. On kuitenkin mentävä pidemmälle. Täytäntöönpanoa on tarkasteltava laaja-
alaisesti. Mitä varoittavia toimia voidaan toteuttaa? Onko nimien julkaiseminen (naming and 
shaming) tehokas varoittava toimi? 

Verkonkäyttäjille voidaan laatia käytännesäännöt. Miten laajoja (henkilöllinen ja aineellinen 
soveltamisala) näiden käytännesääntöjen tulisi olla? Millaista tietoa ja palveluita 
verkkokäyttäjille tarjotaan?
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Työryhmän toinen kokous 19. huhtikuuta 2011
klo 10.00–12.30, ASP 1E1 Bryssel

Miten luoda luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin

1. Sähköistä kaupankäyntiä koskevan työryhmän koordinaattori Pablo Arias Echeverría
toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kertoi kokouksen olevan toinen neljästä kokouksesta 
ja ensimmäinen yleisölle avoin kokous, johon osallistuu Euroopan parlamentin ja 
Euroopan komission poliitikkojen lisäksi sidosryhmien edustajia. Työryhmän toisessa 
kokouksessa keskityttiin siihen, miten sähköistä kaupankäyntiä koskevaa luottamusta 
voidaan luoda.

2. Kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi ja sähköinen kaupankäynti, Andreas Schwab, 
Euroopan parlamentin jäsen, kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin esittelijä.

Andreas Schwab korosti sähköisen kaupankäynnin ja kuluttajalainsäädännön 
yhdenmukaistamisen välistä vahvaa vuorovaikutusta. Kuluttajat haluavat tietää 
oikeutensa, ja kauppiaat haluisivat, että on yksi säännöstö, johon voidaan vedota, suuren 
hajanaisen kokoelman sijaan.

On silti useita kysymyksiä, joita uudessa kuluttajien oikeuksia koskevassa direktiivissä 
ei käsitellä. Direktiivi kuluttajan oikeuksista on ensiaskel kohti tulevia toimia. Täytyy 
tutkia, miten sen sisältämät säännökset voivat hyödyttää sähköistä kaupankäyntiä. Kaksi 
tärkeintä säännöstä liittyvät  peruuttamisoikeuksiin ja takuihin.

Peruuttamisoikeus 

Peruuttamisoikeuksien laajentaminen ja yhdenmukaistaminen kaikissa 27 Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa on hyvin tärkeää. Tarvitaan työkalua, joka antaa kuluttajille 
mahdollisuuden peruuttaa sopimus yhdellä kertaa. Varmuus tällaisesta oikeudesta 
kasvattaa verkkokauppa. Tarvitaan sopimustyyppikohtaisia Euroopan unionin laajuisia 
sääntöjä. Suurimmat kaupat voivat tarjota halvimpia hintoja, mutta suurimmatkaan 
outlet-myymälät eivät ajoittain voi palvella koko Euroopan unionia, jolloin 
verkkokauppa voisi tuoda tietyt tuotteet jopa EU:n syrjäisimmillä alueilla asuvien 
saataville. 

Kuluttajansuojalla on kuitenkin hintansa,  joka pitäisi sisällyttää ennakoitavissa oleviin 
kustannuksiin. Kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin 11 artiklassa edellytetään, että 
kuluttajia on muistutettava kaupasta aiheutuvista todellisista kustannuksista avoimuuden 
lisäämiseksi. Tämä lisää luottamusta eikä ole kallis toimenpide.

Takuu

Kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin 4 luvussa käsitellään kuluttajille 
myönnettävää takuuta. Jotta takuusta voidaan hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla, 
täytyy katsoa takuuajan vuosien lukumäärän lisäksi tuotteen laatua. Tällä alalla on 
kuitenkin tehtävä vielä lisää työtä.
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3. Sähköinen kaupankäynti ja kuluttajat Euroopassa, Ursula Pachl, BEUC:n (Euroopan 
kuluttajaliitto) apulaisjohtaja 

Ursula Pachl aloitti puheensa esittelemällä rajat ylittävän verkkokaupan tämänhetkisen 
tilanteen. Yksi suurimmista haasteista on digitaalisten markkinoiden pirstaleisuus, joka 
haittaa sähköistä kaupankäyntiä ja vaatii tilanteen parantamiseen tähtäävää integroitua 
lähestymistapaa. Vain 10 prosenttia verkkokaupan käyttäjistä ostaa toisesta valtiosta. 
Kuluttajat, jotka tällä hetkellä eivät käytä rajat ylittävää verkkokauppaa, voidaan jakaa 
kahteen ryhmään: a) ne, jotka eivät ole riittävän luottavaisia tehdäkseen ostoksia rajat 
ylittävässä verkkokaupassa b) ne, jotka haluavat tehdä rajat ylittäviä verkko-ostoksia, 
mutta eivät siihen pysty eri syistä, kuten teollis- ja tekijänoikeuksista johtuvat myynnin 
rajoitukset ja valikoivat jakelusopimukset. 

Kuluttajilla on useita rajat ylittävään verkkokauppaan liittyviä huolia, kuten petokset; 
epävarmuus siinä, mitä voi tehdä, jos jokin menee pieleen ja miten saada korvausta; 
tuotteiden toimitukseen liittyvät ongelmat; kielimuuri; laajakaistaliittymä; digitaalinen 
lukutaito; maksuvälineiden valintamahdollisuuksien puute ja maksamiseen liittyvät 
kulut; teollis- ja tekijänoikeudet; rajat ylittävät oston jälkeiset palvelut; 
kilpailunvastaiset käytännöt sekä henkilötietojen suojaaminen.

BEUC ei ole sitä mieltä, että sähköinen allekirjoitus olisi kuluttajien mielestä tärkeä 
digitaalisten sisämarkkinoiden lippulaivahanke. 

Viimeisimmän Eurobarometri-kyselyn mukaan kauppiaat ovat sitä mieltä, että EU:n 
laajuiset yhdenmukaiset säännöt eivät juuri vaikuta sähköiseen kaupankäyntiin, minkä 
vuoksi BEUC uskoo, että tarvitaan uutta yritysten ja kuluttajien välisiä sopimuksia 
koskevaa lakialoitetta.

Kun kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi lopulta hyväksytään, etämyyntiä koskevien 
sääntöjen laadinnassa edistytään.  BEUC oli sitä mieltä, että parlamentti on onnistunut 
valitsemaan monta hyvää kohtaa, joilla voidaan parantaa kuluttajansuojaa sähköisessä 
kaupankäynnissä. Tällä alalla on kiinnitettävä huomio muun muassa seuraaviin 
parlamentin tekstissä esiintyviin kysymyksiin: Internetin "kululoukkuja" koskevat 
säännöt sisältyvät tekstiin, mutta sen varmistamista, että kuluttajat tiedostavat, että joku 
tarjous on maksullinen, ei pitäisi korvata pelkällä sähköisellä rekisteröitymisellä; 
parlamentin tekstin mukaan tuotteiden palauttamisesta koituvat kulut tilauksen 
peruuntuessa olisivat kauppiaan vastuulla, jos tuotteiden arvo on yli 40 euroa; 
positiivisena ei sitä vastoin pidetä sitä, että tähän mennessä peruuttamisoikeuteen on 
parlamentin tekstissä sallittu liian monta poikkeusta; luottokortin käyttämisestä koituvat 
liialliset kulut voitaisiin kieltää; digitaalisen sisällön ostamiseen liittyvän suojelun 
tarkentaminen olisi sisällytettävä säädöksiin. 

Lisäksi BEUC:n mielestä yritysten valistamista on parannettava (koska pääpaino tuntuu 
olevan vain kuluttajien kouluttamisella); 

On edelleen kehitettävä vaihtoehtoista riidanratkaisua, ja Rooma I -asetuksen 
asianmukaisen täytäntöönpanon pitäisi auttaa selventämään kansainvälisen 
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yksityisoikeuden soveltamista tällä alalla; 

BEUC tekee tällä hetkellä työtä kehittääkseen verkko-ostoksia koskevan EU:n 
vakiosopimuksen, joka pitäisi liittää verkkovälitteiseen vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisujärjestelmään; tätä aloitetta voitaisiin käyttää eurooppalaisen 
luottamusmerkinnän kehittämisessä; kaiken oleellisen kauppiaita koskevan tiedon 
tarjoaminen kuluttajille on tärkeä oikeudellinen velvoite; kaiken ikäisten ihmisten 
digitaalisen lukutaidon lisääminen on ehdottoman tärkeää.

4. Postipalvelut ja sähköinen kaupankäynti, Werner Stengg, yksikön päällikkö, 
sisämarkkinoiden ja palveluiden pääosasto, E3-yksikkö, verkko- ja postipalvelut, 
Euroopan komissio.

Sähköinen kaupankäynti ja postipalvelut on liitetty yhteen vähän aikaa sitten 
uudelleenjärjestetyssä sisämarkkinoiden ja palveluiden pääosastossa. Postipalvelut ovat 
itsessään ja sosiaalisesta näkökulmasta tärkeitä, koska ne tuovat sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta tuomalla palveluja syrjäisillä seuduilla asuvien kansalaisten 
saataville. Postipalvelut on ainakin useimmissa jäsenvaltioissa vapautettu vähän aikaa 
sitten, mihin liittyi useita suojatoimenpiteitä. Palveluiden laatu, ajoitus ja säännöllisyys 
ovat tärkeitä kysymyksiä. Merkitystä on myös seuraavilla asioilla: kansallisten 
viranomaisten rooli; valtuutus- ja toimilupajärjestelmät; yleispalveluvelvoite ja 
työllisyyteen liittyvät kysymykset. Joissain jäsenvaltioissa postipalveluiden 
vapautuminen toteutuu vasta kahden vuoden kuluttua.

Jos postipalveluiden vapauttamisella on tarkoitus saada aikaan hyötyjä sekä yksityis-
että yritysasiakkaille, uusien yritysten tehokas markkinoille pääsy on olennaisen tärkeää 
(toimilupavaatimukset, jakeluinfrastruktuuri, työlainsäädännön seuraamukset, kilpailun 
vääristymistä estävä lainsäädäntö jne.).

Perinteisten palvelujen muuttuminen sähköisiksi ja rahoituskriisit ovat vähentäneet 
huomattavasti postin määrää. Sitä vastoin pakettien lähettäminen on lisääntyneen 
sähköisen kaupankäynnin ansiosta kasvussa.

Postipalveluiden ja sähköisen kaupankäynnin välisen yhteyden osalta Werner Stengg oli 
samaa mieltä niiden Ursula Pachlin esiin nostamien huolenaiheiden kanssa, joiden 
mukaan sekä toimittajat että ostajat kokevat fyysiset toimitukset edelleen esteenä. Hän 
tähdensi myös sitä, että rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti ja rajat ylittävä pakettien 
toimittaminen merkitsee suurempia kustannuksia kuin yhden maan sisällä tapahtuvat 
toimitukset. Hintaerot selittyvät eri tekijöillä: palvelun laatu, paketin seurantapalvelu, 
etäisyys, ajoitus, alueiden väliset vesistöt jne.

Lokakuussa 2011 julkaistaan tutkimus pakettien toimituspalveluista.

5. Postipalvelut ja sähköinen kaupankäynti, yksityisen sektorin näkökulma, Carsten 
Hess, varapuheenjohtaja ja yritysten Brysselin edustuksen johtaja, Deutsche Post DHL.

Kolme kaupan suuren kasvun aluetta kattavat nykyään lähes 50 prosenttia 
kokonaiskaupasta myyntimäärällä mitattuna. Näiden alueiden uskotaan kasvavan 



PE467.179v03-00 12/34 CM\872357FI.doc

FI

nopeasti tulevina vuosina. 

 Eurooppa ei tule kuulumaan näihin alueisiin. 

Suurimmat kaupan kasvun alueet tulevat olemaan:

 Aasian sisäinen kauppa (28 %), Aasian ja Latinalaisen Amerikan välinen kauppa 
(5 %) ja Aasian ja Afrikan välinen kauppa (18 %) 

 Lisäksi Latinalaisen Amerikan sisäinen kauppa (kasvu 18 %), mutta kasvu alkaa 
alemmalta tasolta.

Mitä merkitystä tällä on Euroopan unionin sisäiselle sähköiselle kaupankäynnille? 

 Monet EU:ssa ostetut kulutustuotteet tuodaan Aasiasta (kuten elektroniikka- ja 
muotiteollisuuden tuotteet).

 Näitä globaaleja kauppareittejä hallinnoivat enimmäkseen eurooppalaiset 
logistiikkayritykset (20 Aasian sisäisten kasvumarkkinoiden markkinajohtajista 
noin 15 on eurooppalaisia).

 Tämän vuoksi sisämarkkinat ovat niin tärkeitä eurooppalaisille 
logistiikkayrityksille. Eurooppa tarvitsee sähköisen kaupankäynnin tuomaa kasvua 
ja asianmukaisesti toimivia sisämarkkinoita, joilta sekä kuluttajia että 
logistiikkayrityksiä haittavat esteet on poistettu.

Talouskriisin jälkeen postilähetykset ovat vähentyneet maailmanlaajuisesti 3–
5 prosenttia vuonna 2010. Kansainvälisen pakettien lähetysliiketoiminnan kasvun 
odotetaan jatkuvan rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin vauhdittamana1. Monet 
verkkokaupan tuotteet ovat saatavilla vain rajat ylittävästä verkkokaupasta ja usein jopa 
kotimarkkinoillakin saatavilla olevia tuotteita voidaan ostaa halvemmalla ulkomailta. 

Jakelu on kuitenkin tärkeä sähköisen kaupankäynnin ja etämyynnin vauhdittaja. 
Kuljetuksissa on otettava huomioon muun muassa  kuljetusoikeudet, luotettavuus, 
toimitukset, nopeus, hyvä asiakaspalvelu ja hyvät palautuskäytännöt.

Hallinnollisiin palveluihin vaaditaan keskitetyn palvelupisteen järjestelmää. Ulkomaiden 
tiedonsiirron ja yksityisyyden suojelun välinen tasapaino on edellytyksenä 
sisämarkkinoiden tulevalle kehitykselle. Tähän tarvitaan yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen suojaamista koskevan direktiivin 95/46/EY pikaista tarkastamista, johon 
sisällytetään myös Pohjois-Amerikan ja Euroopan maiden väliset ja jopa 

                                               
1 Euroopan unioni
TNT:  - 7 %
La  Poste France: - 3,5 %
Swiss Post: - 2.3 %
UK Royal Mail: - 5 %
Posten Norden (DK, SWE): - 10 % (DK: - 50 % viimeiset 10 vuotta)

Ulkomailla:
USPS: - 3,5 % (- 25 % viimeiset 5 vuotta)
China Post: - 2,8 % vuoden 2010 ensimmäiset 5 kuukautta.
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maailmanlaajuiset normit. Arvonlisäveroa koskevia säädöksiä on myös 
yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava mahdollisimman paljon. Varastopalveluiden 
tarjontaa on selvennettävä sen osalta, että mitä ja kenen asettamia lakeja sekä minkä 
valtion asettamaa arvonlisäveroa sovelletaan. Ympäristöverot ja tiemaksut (esimerkiksi 
eurovinjetti) lisäävät verkkokaupan asiakkaiden kustannuksia.

Parlamentin jäsenet ovat vähän aikaa sitten ehdottaneet tuotteista vastaavan Frontexin 
perustamista EU:n ulkorajoille teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon liittyviin 
kysymyksiin puuttumiseksi. Tämä ei olisi oikea keino, koska se ei lisäisi suojelua vaan 
haittaisi vakavasti posti. ja pikatoimituspalveluita tuomatta etuja.

Liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2030 
mennessä 30 prosenttia kuljetuksista olisi tehtävä rautateitä ja sisävesiliikenteen väyliä 
pitkin. Tämä olisi todennäköisesti tuhoisaa sähköisen kaupankäynnin mallille, jonka 
mukaan toimitukset ovat perillä seuraavana päivänä.

6. Työryhmän toisen kokouksen loppupäätelminä osallistujat toivat esille seuraavat kohdat 
myöhempää keskustelua varten:

Nykyiseen 27 jäsenvaltion väliseen sisämarkkinoiden pirstaleisuuteen ja arvonlisäverotuksen 
eroihin on puututtava ja kuluttajien ja kauppiaiden luottamusta sähköistä kaupankäyntiä 
kohtaan on lisättävä. Ehkä sähköisestä kaupankäynnistä olisi tehtävä 28. jäsenvaltio, jotta 
nykyiset esteet voitaisiin poistaa.

Pk-yritysten roolia on myös korostettava, sillä ne ovat Euroopan unionin talouden vetovoima. 
Googlella on Connecting Businesses -niminen sivusto, joka yhdistää pk-yrityksiä ja tällä 
tavoin edistää pk-yritysten integroitumista sähköiseen kaupankäyntiin.

Sähköisestä kaupankäynnistä on muodostettava kokonaisvaltainen kuva. Tulevassa sähköistä 
kaupankäyntiä koskevassa tiedonannossa pyritään menemään pidemmälle kuin, mitä uudessa 
kuluttajan oikeuksia koskevassa direktiivissä on ehdotettu.

Uuden sisämarkkinoiden toimenpidepaketin rinnalle pitäisi kehittää yhtenäinen sähköistä 
kaupankäyntiä koskeva paketti. 
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Työryhmän kolmas kokous 3. toukokuuta 2011
klo 10.00–12.30, ASP 1G 1 Bryssel

Vaikutukset tietosuojaan, Internet-alustojen rooli sekä, miten käynnistetään 
eurooppalainen luottamusmerkintä sähköisen kaupan palvelujen käyttäjiä 

varten 

1. Sähköistä kaupankäyntiä käsittelevän työryhmän puheenjohtaja Antonio Correia De 
Campos toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kertoi olevansa tässä kokouksessa 
työryhmän koordinaattorin Pablo Arias Echeverrían tilalla. Tämä oli toinen yleisölle 
avoin kokous, johon osallistuu Euroopan parlamentin ja Euroopan komission 
poliitikkojen lisäksi sidosryhmien edustajia. 

Antonio Correia De Campos kertoi, että ensimmäisessä (suljetuin ovin pidettävässä) 
kokouksessa, jossa oli tarkoitus laatia yleisarvio sähköisen kaupankäynnin nykytilasta 
Euroopassa ja meidän vielä nykyäänkin kohtaamistamme haasteista sekä tärkeimmistä 
Euroopan unionin toimielinten käynnistämistä aloitteista näiden haasteiden 
voittamiseksi. 

Toisessa kokouksessa, joka oli ensimmäinen sidosryhmille avoin kokous, keskityttiin 
siihen, miten luodaan luottamusta sähköistä kaupankäyntiä kohtaan. Käytiin 
mielenkiintoinen keskustelu kahdesta kysymyksestä, joihin meidän on Euroopan 
unionissa puututtava sähköisen kaupankäynnin lisäämiseksi: kuluttajanoikeudet ja 
postipalvelut. 

Kolmannessa kokouksessa oli tarkoitus pohtia viiden puheenvuoron ja niiden jälkeen 
käytävän keskustelun avulla kolmea eri aihetta: a) vaikutukset tietosuojaan 
sähköisessä kaupankäynnissä, b) Internet-alustojen rooli sekä c) miten käynnistää 
luottamusmerkintää koskeva aloite, johon sisältyy kuluttajille ja käyttäjille tärkeää 
tietoa.

2. Tietosuoja sähköisessä kaupankäynnissä, Marie Hélène Boulanger, 
yksikönpäällikkö, C3-yksikkö, oikeusasioiden pääosasto, Euroopan komissio.

Direktiivillä 95/46/EY on kaksi tavoitetta: a) yksilön tietosuojaa koskevien oikeuksien 
ja vapauksien suojelu sekä b) vapaa tiedon kulku sisämarkkinoilla. Erityisesti 
sähköisen kaupankäynnin näkökulmasta nämä tietojen suojaamista koskevan 
direktiivin kaksi puolta ovat saman kolikon eri puolia: toisaalta sähköisten alustojen 
kehittäminen ja toisaalta kuluttajien ja yksityisyyden suojelu. Edellä mainittu direktiivi 
on nyt 16 vuotta vanha ja vaikka se on edelleen pätevä, kuten voidaan havaita 
lukuisien oikeusasioiden pääosaston järjestämien kuulemistilaisuuksien tuloksista, on 
olennaisen tärkeää arvioida uudelleen tietosuojan käsitettä nykypäivän kontekstissa ja 
vahvistaa sisämarkkinoiden lainsäädännöllisiä puitteita.
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Direktiiviä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltiossa, vaikkakin suuria 
eroavaisuuksia esiintyy siinä, miten se on pantu täytäntöön sekä tiedonsiirron ja 
-hallinnan kustannuksissa. 

Internetiin perustuva tietojärjestelmä, erityisesti sellainen, jonka yhteydessä 
ohjelmisto, jaetut resurssit ja tieto ovat kaukaisilla palvelimilla (etäresurssipalvelu), 
voi asettaa uusia haasteita tietosuojalle. Sisämarkkinoiden rooli on merkittävästi 
lisääntynyt tällä alalla. Se ulottuu Internetiä ja sosiaalisia foorumeita pidemmälle; 
sisämarkkinoilla on kyse sähköisestä kaupankäynnistä. Tietoon liittyvä avoimuus on 
olennaista ja mahdollisuus korjata tai poistaa tietoja sekä ilmoittaa rikkomuksista on 
tärkeä kysymys.

Sääntöjen yhdenmukaistaminen tällä alalla on tämän vuoksi ehdottoman tärkeää 
odotuksenmukaisemman lainsäädännöllisen ympäristön luomisessa. Hallinnollisia 
rasitteita on vähennettävä ja ilmoitusvelvollisuuksia yksinkertaistettava. Tämä auttaisi 
lisäämään luottamusta Internetiä ja sähköistä toimintaympäristöä kohtaan.

Yksityisyys ja tietosuoja ovat kuluttajien suurimpia huolia, jopa siinä määrin, että ne 
voivat estää kuluttajia ostamasta verkossa. Kaikki asiaankuuluvat edut ja oikeudet on 
otettava huomioon digitaalisessa ympäristössä, ja perusvapauksien asianmukainen 
suojelu on taattava.

3. Liiketoiminnan tuominen verkkoon, Googlen tekemä aloite, Julien Blanchez, 
markkinoinnin maajohtaja, Belgian Google.

Google tarjoaa monipuolisen valikoiman palveluita ja työkaluja kaikenkokoisille 
yrityksille.  Eri ohjelmat, kuten Google Places, Google Ad Words ja Google Apps, 
antavat yrittäjille eri puolilla maailmaa mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa ja 
lisätä menestystään. Get your business on line (GYBO) on Googlen ja muiden suurten 
yhteistyökumppaneiden, kuten postin ja tietoliikenteen alan, 18 kuukautta sitten 
käynnistämä ohjelma. Siinä on tällä hetkellä mukana 13 maata. Pelkästään 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 100 000 pk-yritystä on aloitteen avulla aloittanut 
liiketoiminnan verkossa. Yhdistyneen kuningaskunnan versio ohjelmasta (Getting 
British Business Online - GBBO) on saatavilla seuraavalla sivulla 
http://www.gbbo.co.uk/.

Belgia on tällä hetkellä jäljessä suhteessa muihin Internetiä myynnin ja näkyvyyden 
lisäämiseen käyttävien pk-yritysten lukumäärässä mitattuna. Belgialaisista pk-
yrityksistä 95 prosentilla on Internet-yhteys. Vain 49 prosentilla on kuitenkin Internet-
sivut. Lisäksi 73 prosentilla niistä, joilla ei ole Internet-sivuja, on järkähtämättä sitä 
mieltä, etteivät ne tarvitse kotisivuja. Sitä vastoin Brasiliassa vain 41 prosenttia ei 
usko tarvitsevansa kotisivuja liiketoimintansa harjoittamiseen. Saatavuuden lisäksi 
ongelmana on tietoisuus. Tietämättömyys tuntuu olevan tärkein syy edellä mainitulle 
vastustukselle luottamuksen sijaan. Monet pk-yritykset luulevat myös, että kotisivujen 
hankinta ja ylläpito olisi liian aikaa vievää ja veisi resursseja ydinliiketoiminnalta. 
Verkkokauppa, kun otetaan huomioon sen tarjoamat mahdollisuudet, voisi kuitenkin 
olla olennainen osa niiden ydinliiketoimintaa.
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Yhdistyneessä kuningaskunnassa Internet muodostaa 7,2 prosenttia 
bruttokansantuotteesta, kun taas Belgiassa sen osuus on alle 3 prosenttia. Belgian 
kaltaiselle maalle, jossa on paljon pk-yrityksiä, tämä todellakin kertoo menetetystä 
mahdollisuudesta. On monia pienten yrittäjien menestystarinoita, joista voidaan kiittää 
näkyvyyttä Internetissä. Näkyvyys on ensimmäinen askel, tunnettuus on toinen ja yhtä 
tärkeä askel.

Google voi auttaa pk-yrityksiä saamaan näkyvyyttä verkossa verkkomainonnan avulla. 
Laajentamalla verkkokauppoja muihin valtioihin pieni pk-yritys voi kasvattaa
markkinoitaan kansainvälisesti. Internetin käytön ja kotisivujen perustamisen 
oppimiseen liittyvä haaste on vain väliaikainen. GYBO-aloitteella tähdätään 
belgialaisen liiketoiminnan laajentamiseen maailmanlaajuisille markkinoille, koska 
tämä voisi auttaa pk-yrityksiä menestymään paremmin. Rajat ylittävä sähköinen 
kaupankäynti on tämän vuoksi asetettava etusijalle tai muuten tulevaisuus tulee 
olemaan yhtä epätasaisesti jakautunut.

4. Pienet ja keskisuuret yritykset, sähköinen kaupankäynti ja Euroopan komission 
sähköistä laskutusta koskeva ehdotus, Danny Bunch, apulaisyksikönpäällikkö, 
yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto, D3-yksikkö, tieto- ja viestintätekniikka, 
kilpailukyky ja teollisuuden innovaatiotoiminta, Euroopan komissio.

Euroopassa on edelleen paljon parantamisen varaa tieto- ja viestintätekniikan ja 
teollisuuden innovaatiotoiminnan alalla. Tieto- ja viestintätekniikkaa voitaisiin käyttää 
hyväksi paljon enemmän kilpailukyvyn ja kasvun lisäämisessä, kun otetaan huomioon, 
että tieto- ja viestintätekniikkaan investoidaan 3–5 kertaa enemmän varoja kuin muille 
aloille.

Danny Bunch käsitteli neljää pääaihetta korostaakseen sitä, miten tieto- ja 
viestintätekniikkaa voitaisiin kehittää lisää:

 sähköisen liiketoiminnan tukiverkosto
 sähköiset taidot kilpailukyvyn parantamiseksi
 tieto- ja viestintätekniikan standardointi
 sähköinen laskutus.

Sähköisen liiketoiminnan tukiverkoston tavoite on lisätä paikallista politiikantekoa 
ja viedä pk-yritysten paikallisia toimia toimitusketjuihin sisällytettäviksi. Sähköisen 
liiketoiminnan tukiverkosto tuo yhteen lukuisia pk-yrityksiä ja integroi ne digitaalisiin 
toimitusketjuihin. Tämä aloitteen testaamiseksi on käynnissä kolme toimea seuraavilla 
aloilla: 1) muoti- ja tekstiiliala (toimet on aloitettu vuonna 2008 ja ne ovat lisänneet 
myyntejä merkittävästi), 2) ajoneuvoala sekä 3) kuljetus- ja logistiikka-ala.

Nämä kolme alaa valittiin siksi, että niillä toimii hyvin paljon pk-yrityksiä. Ensi 
vuonna yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto aikoo lisätä joukkoon 
elintarviketeollisuuden ja matkailualan.

Tietoteknisiä taitoja koskevassa EU-strategiassa tarkastellaan yrittäjien tarvitsemia 
taitoja. Siihen sisältyy taitoihin liittyvä urapalvelin sekä ohjeet tieto- ja 
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viestintätekniikkaan liittyvälle uralle. Tätä strategiaa on esitelty maaliskuussa 2010 
pidetyllä E-skills-viikolla koko Euroopan unionissa, ja maaliskuussa 2012 järjestetään 
toinen promootiotilaisuus. 

Tietoteknisiä taitoja koskeva strategia keskittyy yrittäjien tarvitsemiin tietoihin. On 
olemassa useita prosesseja, joilla tätä prosessia on täydennettävä.

Tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin osalta yrittäjien on tiedettävä, mitä 
niiden tarvitsema ydinliiketoiminta on. On olemassa useita sähköiseen kaupankäyntiin 
liittyviä poliitikoita, jotka on hyväksyttävä tämän prosessin täydentämiseksi. Nämä 
politiikat toimivat vain, jos ne perustuvat avoimille standardeille. Suurin osa tieto- ja 
viestintätekniikan standardoinnista tapahtuu globaalien konsortioiden verkoston 
ulkopuolella, minkä vuoksi päivitystä tarvitaan, jotta tieto- ja viestintätekniikan 
standardointi saadaan yhdenmukaiseksi todellisuuden kanssa. Peräänkuulutetaan uutta 
standardisointipakettia ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin perustuvia 
standardeja koskevaa tiedonantoa. Lisäksi komissio julkaisee 24. toukokuuta 2011 
uuden asetuksen tämän alan laaja-alaisista säännöistä 

Päivittämällä aiempia tieto- ja viestintätekniikkaa koskevia neuvoston päätöksiä 
voidaan luoda tieto- ja viestintätekniikan standardisointia käsittelevä foorumi, jonka 
avulla tieto- ja tekniikka-alan ulkopuolella kehitetyistä standardeista voidaan hyötyä 
enemmän. 

Sähköinen laskutus, e-laskutus, on laskutustietojen siirtämistä sähköisesti (laskutus ja 
maksaminen) liiketoiminnan osapuolien välillä (toimittaja ja ostaja). Joulukuussa 2010 
julkaistussa sähköistä laskutusta koskevassa tiedonannossa korostetaan saavutettavissa 
olevia hyötyjä ja ehdotetaan toimea, jolla sähköisestä laskutuksesta saadaan Euroopan 
unionin yleisin laskutusmenetelmä vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien tukeminen on olennaista tämän saavuttamisessa. Sähköinen laskutus 
vähentää manuaalista yhteydenpitoa, lisää kuluttajien mukavuutta ja on vaivattomampi 
ja ekologisempi vaihtoehto. Ehdotonta on kuitenkin se, että Internet-yhteys on 
olennaisen tärkeä ja jos, kuluttajat pitävät paperisia laskuja parempina, heillä tulisi 
edelleen olla mahdollisuus saada laskunsa paperisina. Komission sähköistä laskutusta 
koskevassa tiedonannossa ehdotetaan neljää tärkeintä toimea:

 Euroopan unionin lainsäädännöllisen kehyksen parantaminen, jotta voidaan taata 
oikeusvarmuus ja selkeä tekninen ympäristö sähköiselle laskutukselle laajan 
käyttöönoton helpottamiseksi, erityisesti arvonlisäveroa ja sähköisiä 
allekirjoituksia koskevia säädöksiä tarkastamalla

 avointen ja yhteentoimivien sähköisten laskutusjärjestelmäratkaisujen, jotka 
perustuvat yhteisiin standardeihin, edistäminen 

 yksityisen sektorin saaminen mukaan ja erityishuomion kiinnittäminen pk-
yritysten tarpeisiin

 sähköisen l a s k u t u k s e n  käyttöönoton t u k e m i n e n  perustamalla 
organisaatiorakenteita, kuten kansallisia sähköisen laskutuksen foorumeja ja EU:n 
sidosryhmäfoorumi.
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Kansallinen laskutusta koskeva foorumi pidetään yhdessä sidosryhmien kanssa, jotta 
komissio voisi tunnistaa, mitä kuiluja on vielä ylitettävänä.

5. Sähköiset alustat ja pk-yrtiykset, uusi toimintaympäristö, Stefan Krawczyk, 
ylijohtaja ja oikeudellinen neuvonantaja, suhteet Euroopan hallituksiin, Euroopan 
eBay.

EBay on sähköinen toimintaympäristö, josta ihmiset voivat löytää verkosta etsimänsä 
tuotteet/kaupat ilman, että heidän tarvitsee antaa henkilökohtaisia tietojaan. EBayn 
toimintaa ohjaa rakenne, joka mahdollistaa riitojenratkaisun ja tuotteiden palautuksen 
sekä yleisen asiakaspalvelun.  Internet on turvallinen ympäristö, mutta jos jokin menee 
pieleen, on se kaikkien nähtävillä. Joten Internet on todellisuudessa hyvin luotettava 
ympäristö. Verkkokauppojen perustaminen on ajoittain pelastanut pieniä yrityksiä. 

EBay ei ole pelkästään yksittäinen verkkokauppa vaan oikeastaan verkko-ostoskeskus, 
jossa on suuri valikoima ja myyjät ovat pääasiassa ammattilaisia. Myyjät on luokiteltu 
eBayn luottamusmerkintäjärjestelmän mukaisesti, joka perustuu kuluttajilta saatuun 
palautteeseen. Palautteesta näkee nopeammin kuin perinteisessä kaupassa, miten 
luotettava yksittäinen myyjä todellisuudessa on. On mahdollista myös maksaa Paypalin 
ja muiden verkkomaksujärjestelmien avulla, jotta käyttäjän ei tarvitse antaa 
maksutietojaan eBayssä.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen eBayn tai muun välittäjän tuotteisiin, asia voidaan 
ratkaista välittömästi ja joissain tapauksissa asiakas saa rahansa takaisin jopa ilman, että 
hänen tarvitsee vastata mihinkään kysymyksiin. EBay maksaa asiakkaalle ja selvittää 
asian suoraan kyseisen myyjän kanssa, jotta asiakkaan ei tarvitsisi nähdä vaivaa.

Myyjien on kuitenkin päivitettävä sivustoaan, jotta se toimisi hyvin. On myös 
houkuteltava yleisöä sivustolle ja tutustumaan tuotteeseen. EBay on helppo ja kätevä 
työkalu verkkokaupan perustamiseen. EBayhin on Euroopassa rekisteröitynyt yli 
90 miljoonaa käyttäjää. Esimerkiksi Maltalla melkein kaikki, joilla on Internet-yhteys 
ovat rekisteröityneet eBayhin.

Rahoituskriisien aikana monta yritystä olisi mennyt konkurssiin, jos ne eivät olisi 
käyttäneet eBayn kaltaista verkkoympäristöä.

6. Trusted Shops, yksityisen sektorin aloite kehittää eurooppalainen 
luottamusmerkintä, Jean-Marc Noel, Trusted Shops -yrityksen perustaja.

Tammikuussa 2000 perustettu kölniläinen yritys on erikoistunut eurooppalaisten 
verkkokauppojen akkreditointiin. Trusted Shops tarkistaa myyjiä yli 100 eri 
laatukriteerin avulla. Näihin kriteereihin kuuluu muun muassa luottokelpoisuus, hintojen 
avoimuus, asiakaspalvelu ja tietosuoja. Tarkastuksen jälkeen se myöntää vaatimukset 
täyttäville yrityksille tavoitellun sinetin merkiksi hyväksymisestä. Lisäksi Trusted Shops 
tarjoaa kuluttajille ainutlaatuisen rahat takaisin -takuun kaikista jäseninä olevista 
verkkokaupoista tehdyistä ostoista.

Trusted Shops on Euroopan johtava luotettavien ostosten järjestelmä. Yrityksen 
perustamisen jälkeen se on akkreditoinut yli 10 000 verkkomyyjää ja tarkistanut yli 
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30 000 verkkokauppasivustoa. Yli 5 miljoonaa asiakasta on käyttänyt järjestelmää 
ostostensa turvaamiseen. Sen asiakkaisiin kuuluvat Bonprix, Bertelsmann, Dockers, 
Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, 
Spreadshirt, TaylorStore ja paljon muita tunnettuja merkkejä, sekä useita pieniä tai 
keskisuuria yrityksiä. Euroopan komissio kannattaa Trusted Shopsia sen tehokkaan 
kuluttajasuojan ja pk-yritysten auttamisen vuoksi. Myös Initiative D21 -aloite suosittelee 
Trusted Shopsia.

Järjestelmä perustuu kolmelle päätavoitteelle:

 sekä kuluttajien ja yritysten luottamuksen lisääminen
 oikeusvarmuuden ja rahat takaisin -takuujärjestelmän tarjoaminen kuluttajille
 järjestelmän tekeminen Euroopan laajuiseksi.

Se tarjoaa neljä ydinpalvelua:

 yli 100 kriteerin kattava tarkastusjärjestelmä
 vastuu siitä, mitä yritys lupaa (mukaan luettuna rahallinen takuu)
 yhtenäinen EU-ADR-järjestelmä, johon kuuluu monikielinen verkkovälitteinen 

riidanratkaisujärjestelmä
 myyjien luokittelu ja asiakaspalautteet.

Trusted Shops seal of approval -merkki Ennen akkreditointia kaikki verkkokaupat 
seulotaan kattavien turvallisuustestien avulla. Tämä testijärjestelmä, johon kuuluu yli 
100 yksittäistä kriteeriä perustuu kuluttajansuojaan liittyviin vaatimuksiin sekä 
kansalliseen ja Euroopan unionin lainsäädäntöön. Näihin kriteereihin kuuluvat muun 
muassa luottokelpoisuus, turvamekanismit, hintojen avoimuus, tiedon antaminen, 
asiakaspalvelu ja tietosuoja. Näitä laatukriteereitä arvioidaan jatkuvasti ja niitä 
päivitetään oikeuskäytäntöjen ja kuluttajan suojelun alalla tapahtuneiden uusien 
kehityssuuntien mukaisesti.

Kuluttajia koskeva rahat takaisin -takuu Lisääntyneen turvallisuuden tuloksena 
Trusted Shops voi taata kuluttajille rahat takaisin -takuun, jos jokin tilauksessa menee 
väärin. Tämän takuun ansiosta kuluttajat voivat tehdä ostoksia ilman vaaraa rahojensa 
menettämisestä. 

Rahat takaisin -takuuta sovelletaan, jos tuote jätetään toimittamatta, jos rahoja ei saada 
takaisin tuotteen palauttamisen jälkeen tai jos luottokorttia käytetään väärin. Tämän 
vuoksi Trusted Shops tarjoaa kuluttajille palvelun, joka on ainut laatuaan Euroopassa. 
Atradius, maailman toisiksi suurin luottovakuutusyhtiö, on riskinkantajana yrityksessä.

Asiakaspalvelu ja riitojen selvittäminen Jos verkkokaupan kanssa tulee ongelmia, 
asiakas voi ottaa yhteyttä asia n t u n t e v a a n ,  monikieliseen Trusted 
Shops -asiakaskeskukseen sähköisessä järjestelmässä, sähköpostitse tai puhelimitse.  
Asiakas saa asiantuntevaa apua esimerkiksi ostosten peruuttamisessa. Trusted Shops 
toimii välittäjänä kaikissa asiakkaiden ja verkkokauppojen välisiin liiketapahtumiin 
liittyvissä ongelmissa. 



PE467.179v03-00 20/34 CM\872357FI.doc

FI

Hyvä kaupoille ja kuluttajille Asiakkaille luodaan "monipuolinen turvapaketti", jossa 
yhdistyvät testaaminen, takuu ja palvelu. Kuluttajien halukkuus tehdä ostoksia verkossa 
ja luottamus lisääntyvät Trusted Shopsin myöntämän akkreditoinnin ansiosta. Tämän 
vuoksi akkreditoitujen kauppojen myynti kasvaa samalla kun kuluttajan taloudelliset 
riskit vähenevät, mikä luo ihanteellisen ympäristön sähköiselle kaupankäynnille.

Työryhmän kolmannen kokouksen loppupäätelminä osallistujat toivat esille seuraavat 
kohdat myöhempää keskustelua varten:

Yksityisyys ja tietosuoja ovat kuluttajien suurimpia huolia, jotka voivat jopa estää 
kuluttajia ostamasta verkossa.

Yhdenmukaisen tietosuojan puuttuminen on todella suuri ongelma. Lupa tuntuu olevan 
ainoa asia, mistä ollaan yhdenmukaisia, mutta ei kansalaisille välitettävä tieto.

Etäresurssipalvelut tuovat runsaasti erilaisia etuja julkisille ja yksityisille toimijoille 
(kustannusten väheneminen, yhteentoimivuus, tietotekniikkakustannusten väheneminen, 
uudet liiketoiminnan ja hallinnon mallit useilla eri alueilla, kuten sähköiset 
terveyspalvelut sisämarkkinoilla, teollis- ja tekijänoikeuksien hallinta, sähköinen tulli 
jne.). Se aiheuttaa kuitenkin myös samojen kuluttajia koskevien huolenaiheiden lisäksi 
myös muita ongelmia, kuten liiketoiminnan/hallinnon riippuvuus palveluista, jotka 
sijaitsevat vieraan lainkäyttövallan alueilla, joissa toimitaan vastuuttomasti ja jota voi 
heikentää muiden valtioiden poliittiset päätökset, jolloin sisämarkkinoiden toiminta 
vaarantuu. 
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Työryhmän neljäs kokous, tiistai 31. toukokuuta 2011
klo 10.00–12.30, Bryssel

Kokoushuone: [ASP A1G-1]

1. Työryhmän koordinaattori Pablo Arias Echeverría toivotti osallistujat 
tervetulleiksi. Hän kertoi, että sähköiseen kaupankäyntiin liittyy monia kysymyksiä, 
mutta aikarajoitusten vuoksi työryhmän täytyy valikoida vain kaikkein 
kiireellisimmät etusijalle asetettavat asiat keskustelua varten. 

Kolmessa aiemmassa kokouksessa työryhmään osallistujat ovat tehneet yleisarvion 
sähköisen kaupankäynnin nykytilasta Euroopassa ja meidän vielä nykyäänkin 
kohtaamistamme haasteista sekä tärkeimmistä Euroopan unionin toimielinten 
käynnistämistä aloitteista näiden haasteiden voittamiseksi ensimmäisen kokouksen 
aikana. Toisessa kokouksessa keskusteltiin siitä, miten sähköistä kaupankäyntiä 
koskevaa luottamusta voidaan luoda. Kolmannessa kokouksessa tarkasteltiin 
a) tietosuojaan liittyviä vaikutuksia sähköisessä kaupankäynnissä,  b) Internet-
alustojen roolia sekä c) sitä, miten käynnistää luottamusmerkintää koskeva aloite, 
johon sisältyy kuluttajille ja käyttäjille tärkeää tietoa. Työryhmän neljännen ja 
viimeisen kokouksen aikana keskustellaan kolmesta sähköiseen kaupankäyntiin 
liittyvästä aiheesta: digitaalistrategia, väärentämisen torjunta ja arvonlisäveroja 
koskevien sääntöjen uudistaminen. 

Pablo Arias Echeverría korosti myös Pariisin G8-huippukokouksessa käydyn 
keskustelun merkittävyyttä. Innovaatiotoiminnan lisääntyminen eri teollisuuden 
aloilla media-alalta vähittäismyynnin alalle oli Internetin keksimisen ansiota 
kaksikymmentä vuotta sitten, mikä on hyödyttänyt suuresti maailmanlaajuista 
taloutta. E-G8-kokouksessa esitellyn McKinseyn raportin mukaan 21 prosenttia 
viiden viime vuoden aikana tapahtuneesta kehittyneiden talouksien kasvusta on 
Internetin ansiota. E-G8-kokouksen aikana ilmaistuja huolenaiheita olivat 
yksityisyys, tekijänoikeuksien suojelu ja tietomonopolien synty. On kuitenkin 
huolehdittava siitä, että Internetiä ei säädellä liikaa, koska sitten se ei enää ole avoin 
ympäristö, jollaiseksi se alun perin tarkoitettiin.

2. Malcolm Harbour, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtaja, 
avasi keskustelun korostamalla tämän työryhmän työn tärkeyttä siinä mielessä, että 
se tekee ratkaisevan tärkeää poliittista työtä, joka edeltää komission tätä alaa 
koskevia ehdotuksia. 

Malcolm Harbour aloitti tähdentämällä, että on tärkeää arvioida sähköistä 
kaupankäyntiä koskevan direktiivin (2000/31/EY) soveltamisalaa ja 
täytäntöönpanoa. Direktiivi oli kauaskantoinen, edellä aikaansa ja radikaalimpi kuin 
mikään, mitä nykyään mahdollisesti voidaan saavuttaa. Vuonna 2000 annettu 
direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä luo kehykset sähköisen kaupankäynnin 
sisämarkkinoille, mikä antaa oikeusvarmuuden yrityksille ja kuluttajille. Siinä 
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luodaan yhdenmukaiset säännöt sellaisiin kysymyksiin kuten avoimuus ja verkossa 
palveluja tarjoavia koskevat tiedonantovaatimukset; kaupallinen viestintä; sähköiset 
sopimukset ja välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuun rajoitukset.  

Sisämarkkinoiden asiamukainen toiminta sähköisen kaupankäynnin alalla taataan 
sisämarkkinoita koskevalla lausekkeella, mikä tarkoittaa, että tietoyhteiskunnan 
palveluihin  sovelletaan periaatteessa sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon palvelun 
tarjoaja on sijoittautunut. Se jäsenvaltio, jossa tietoyhteiskunnan palvelut 
vastaanotetaan, ei puolestaan voi rajoittaa sinne saapuvia palveluja. 

Euroopan unionin sähköistä kaupankäyntiä koskevaa direktiiviä täydentäviä toimia 
ovat sähköisiä allekirjoituksia sekä verkkomaksujen sähköistä varmentamista koskeva 
direktiivi.  Nämä toimet sekä uusi kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi, joka tuo 
uusia kuluttajansuojaan liittyviä sääntöjä, ovat erittäin tärkeä edistysaskel kuluttajien 
luottamuksen syventämisessä erityisesti rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä 
kohtaan. Seuraaviin vaiheisiin kuuluu normien uudistaminen, mikä vaikuttaa myös 
sähköiseen kaupankäyntiin.

Kuluttajastrategiasta on keskusteltava kokonaisuutena, eikä käsiteltävä digitaalisia 
sisämarkkinoita ja sisämarkkinoita erillisinä asioina ikään kuin ne eivät liittyisi 
toisiinsa. Tarvitaan enemmän avoimuutta, ja televiestintäpaketin soveltaminen myös 
muille palvelualoille, jakeluun ja ostamiseen tuo huomattavia parannuksia 
verkkopalveluiden laatuun ja standardeihin.

Sähköistä kaupankäyntiä koskevan luottamusmerkinnän perustamista varten on 
laadittava arvioimisperusteeksi käytännesäännöstö, jos sen tahdotaan olevan 
merkityksellinen ja näkyvä. Tämä edellyttää myös budjettirahoitusta, jotta siitä 
saadaan oikeasti tehokas. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta hyväksyi juuri 
25. toukokuuta 2011 mietinnön "Kaupan ja jakelun alan sisämarkkinoiden 
tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisääminen vuoteen 2020 mennessä", josta voisi 
olla apua tässä asiassa.

Uuden kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin ja epävirallisissa 
kolmikantakokouksissa tehdyn työn yhteydessä on keskusteltu yhdenmukaisista 
ehdoista, jotka koskevat erityisesti etämyyntiä ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjä sopimuksia. Parlamentin täytyy sen jälkeen harkita komission 
ehdottamaa lopullista pakettia.

Malcolm Harbour pyysi lopuksi työryhmää olemaan juuri puuttumatta sähköistä 
kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin, koska sen joistain kohdista voi olla vaikea 
päästä yksimielisyyteen, jos direktiivistä aletaan keskustella. Arvonlisäverosta ja 
arvonlisäveron rajat ylittävälle sähköiselle kaupankäynnille aiheuttamista esteistä 
käytävää keskustelua on myöskin lähestyttävä varovaisesti, koska se kuuluu 
verotuksen yhdenmukaistamista koskevaan keskusteluun ja pitäisi siis tarkastella 
arvonlisäveroa verkkokaupan yhteydessä ja sitä, liittyykö siihen jotain vääristymiä. On 
olemassa muita asiaan liittyviä veroja, kuten yhtiövero, kun aletaan keskustella 
sähköisestä kaupankäynnistä, kuten voidaan todeta sähköisiä rahapelejä koskevasta 
vihreästä kirjasta.
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3. Ken Ducatel, yksikönpäällikkö, tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto, C1-
yksikkö, digitaalistrategia, politiikan koordinointi, käsitteli Eurooppalaista 
digitaalistrategiaa ja sähköistä kaupankäyntiä.

Ken Ducatel aloitti puheensa huomauttamalla, että tilastojen mukaan Pohjois- ja Etelä-
Euroopan Internet-talouksien välillä on suuri ero. Pohjois-Euroopassa Internet on 
jäsenvaltioiden talouksien kasvun moottori, kun taas Etelä-Euroopassa digitaalisille 
sisämarkkinoille ja rajat ylittävälle sähköiselle kaupankäynnille osoitettu huomio on 
vähäisempää. Rajat ylittävän verkkokaupan kysyntää vähentävät Euroopan unionissa 
useat esteet, joita EU:n kuluttajat ja yritykset kohtaavat toimiessaan sähköisesti. 
Euroopan unioni on edelleen kansallisista sähköisistä markkinoista koostuva 
tilkkutäkki. Olemme investoineet eurooppalaisiin sisämarkkinoihin, mutta 
todellisuudessa meillä on 27 erillistä kansallista digitaalista markkinaa.

Maaliskuun 31. päivänä vuonna 2011 julkaistu digitaalistrategian tulostaulu on 
ensimmäinen Euroopan komission julkaisema tulostaulu, jossa esitellään Euroopan 
unionin ja jäsenvaltioiden suoriutumista sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa , kun 
digitaalistrategian tulostaulun perustamisesta oli kulunut yksi vuosi. 
Digitaalistrategian tulostauluun kuuluu 101 erityistä toimea (78 komission toimea, 
joista 31 oli lakiehdotuksia, ja 23 jäsenvaltioiden), jotka kaikki yhdessä lisäävät 
kasvua stimuloimalla positiivista kierrettä. Pullonkaulojen poistaminen uusien 
palveluiden ja innovaatiotoiminnan tieltä kasvattaa kysyntää, joka lisää kannusteita 
infrastruktuureihin ja innovaatioihin suuntautuville investoinneille. Ne on jaettu 
seitsemään ryhmään, joista jokainen edustaa yhtä Euroopan digitaalitalouden 
painopistealuetta.  Kaiken kaikkiaan on edistytty hyvin. Yksitoista toimea on saatu 
loppuun (kaksi etuajassa), kuusi viime vuonna toteutettavaksi aiottua toimea on 
viivästynyt, ja loput 84 ovat aikataulussa. Digitaalistrategian tulostaulu vahvistaa 
avointa tietoa koskevaa aloitetta. Jälkijunassa tulee yhä edelleen rajat ylittävä 
sähköinen kaupankäynti. 

Mitkä ovat kuluttajien saamia sähköisen kaupankäynnin etuja? Etuja on kahdenlaisia: 
sähköinen kaupankäynti lisää kuluttajien hyvinvointia ja kiihdyttää 
innovaatiotoimintaa sekä lisää yritysten välistä kilpailua ja tarjoaa näin kuluttajille 
suuremman valikoiman tuotteita, joita ei aina saa kuluttajan omasta maasta, ja 
mahdollisuuden säästää rahaa. 

Digitaalistrategiassa on useita toisiinsa liittyneitä toimia, jotka yhdessä vaikuttavat 
siihen, että sähköisestä kaupankäynnistä saadaan selkeämpää. Parhaillaan ollaan 
hyväksymässä yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) liittyvä toimenpidepaketti, 
joka täydentää sähköistä kaupankäyntiä. Olemme vielä kaukana sujuvasti toimivasta 
SEPA:sta. Tämä on kuitenkin sähköisten maksujen kannalta tärkeä aihe. 

Allekirjoitusten (fyysisten ja sähköisten) molemminpuolinen tunnustaminen ja rajat 
ylittävä varmennus olisivat tärkeitä edistysaskelia ja auttaisivat poistamaan tiettyjä 
sähköisen kaupankäynnin esteitä. 
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Rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä koskeva kysymys, joka vielä on selvittämättä 
ja joka vaatii lisää keskustelua, on kysymys siitä, missä liiketapahtuma katsotaan 
suoritetuksi ja mitä lainkäyttövaltaa sovelletaan. Terveys- ja kuluttaja-asioiden 
pääosasto käsittelee tätä asiaa ja julkaisee lakiehdotuksen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta ja verkkovälitteistä riidanratkaisujärjestelmästä myöhemmin tänä 
vuonna. Turvautumista lainkäyttöön on vältettävä mahdollisuuksien mukaan ja meidän 
täytyy löytää keino ratkaista riidat helpommin kuin nykyisen järjestelmän rajoissa on 
mahdollista. Tehokkaan vaihtoehtoisen riidanratkaisujärjestelmän on oltava nopea, 
oikeudenmukainen ja edullinen, jotta se olisi kuluttajien saatavilla. Nykyisiä 
kustannuksia (vrt. Euroopan unionin verkkotunnusta koskevat riidat, joiden ratkaisu 
maksaa noin 1 000 euroa tapausta kohden) ei voida käyttää yleisesti.

Eurooppalaisen luottamusmerkinnän perustamiseksi tarvitaan johtajan roolia. Useita 
luottamusmerkintäjärjestelmiä on ilmestynyt vuoden 2000 jälkeen, mutta monet 
verkkokaupan käyttäjät eivät tunne niitä, erityisesti rajat ylittävien kauppojen osalta, 
tai eivät ymmärrä luottamusmerkintöjen tarvetta, koska he pitävät tuotemerkkejä 
riittävinä. Tunnetut tuotemerkit voivat kuitenkin olla liian kalliita pienelle 
vähittäismyyjälle, minkä vuoksi luotettava luottamusmerkintäjärjestelmä voisi olla 
hyvä ratkaisu. Tarvitaan oikeanlaista lähestymistapaa kuluttajan luottamuksen 
voittamiseksi. 

Sähköisen kaupankäynnin arvioimisen lisäksi näyttäisi olevan tärkeintä luoda 
verkkotoiminnan strateginen punainen lanka sekä samanaikaisia toimia, jotka 
vaikuttaisivat välittömästi ja epäsuoraan sähköiseen kaupankäyntiin, kuten 
laajakaistayhteys ja televiestintäpaketin soveltaminen. Sähköistä kaupankäyntiä 
koskeva työryhmä pyrkii saavuttamaan tämän.  

4. Sähköinen kaupankäynti ja teollis- ja tekijänoikeudet, Jean Bergevin, 
yksikönpäällikkö, väärentäminen ja piratismi, sisämarkkinoiden ja palveluiden 
pääosasto, Euroopan komissio.

Miksei rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti ole lähtenyt riittävän voimakkaasti 
käyntiin? 

Tilastotietojen mukaan väärennösten määrä on lisääntynyt. Jotkut voivat kuvitella, että 
sähköinen kaupankäynti lisää väärennettyjen tuotteiden myyntiä verkossa. 
Väärentäminen voi lisääntyä, kun sähköinen kaupankäynti lisääntyy, mutta asioita ei 
kuitenkaan pitäisi sekoittaa. Internet ei vaikuta laittoman toiminnan lisääntymiseen 
vaan yleisesti verkossa tapahtuvan toiminnan lisääntymiseen. Joten jos annamme 
laillisen verkkokaupan kasvaa edelleen, meidän on torjuttava laitonta toimintaa 
väärentämisen ja piratismin taltuttamiseksi. Näihin tilastotietoihin ei kuitenkaan sisälly 
piratismi. Piratismi, jolla tarkoitetaan tiedostojen laitonta lataamista ilmaiseksi, on eri 
asia kuin väärentäminen. Olisi hyödyllistä koota myös piratismia koskevia lukuja, 
jotta voisimme todella ymmärtää, mihin olemme menossa 
täytäntöönpanovaatimuksinemme.

Eurooppalainen järjestelmä, erityisesti Euroopan ulkopuolelta tulevien, tuotemerkkien 
tunnustamiseksi, voisi auttaa vilkastuttamaan sähköistä kaupankäyntiä. Luotettujen 
merkkien ja niihin liittyvien teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu on taattava. 
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Kollektiivisten oikeuksien hallinta Euroopassa voisi olla oikea tapa edetä, ja tällainen 
toimi voisi olla strategisen tärkeää sähköiselle kaupankäynnille. 

Direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (2004/48/EC) 
on tällä alalla sovellettava oikeudellinen toimi. Direktiivissä on kyse yleisesti teollis-
ja tekijänoikeuksista ja lisäksi vaikutuksista siihen, miten digitaalinen ympäristö 
koetaan.

Komissio julkaisi 4. toukokuuta 2011 myyntiä koskevan yhteistyöpöytäkirjan. Tämä 
yhteistyöpöytäkirja on olennainen kuluttajien luottamusta lisäävien sopimusten 
laadinnassa ja sähköisen kaupankäynnin kehittämisessä, koska siinä pannaan 
täytäntöön väärentämisen vastaisia toimia. Yhteistyöpöytäkirjan perusta luotiin 2009 
annetussa immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamista sisämarkkinoilla koskevassa 
komission tiedonannossa, jossa tunnustettiin, että väärentämisen ja piratismin torjunta 
ei hyödytä ainoastaan oikeuksien omistajia vaan myös muita sidosryhmiä, kuten 
Internet-alustoja, tukkukauppiaita, vähittäiskauppiaita ja kuluttajia. Samoin neuvoston 
päätöslauselmassa kattavasta eurooppalaisesta suunnitelmasta väärentämisen ja 
piratismin torjumiseksi sekä neuvoston päätöslauselmassa immateriaalioikeuksien 
valvonnasta sisämarkkinoilla tunnustettiin väärentämisen ja piratismin vakavuus ja sen 
vaikutukset kulttuuriin ja luovaan toimintaan sekä Euroopan unionin kilpailukykyyn, 
liiketoimintaan, luovaa työtä tekevien resursseihin ja kuluttajiin. Euroopan parlamentti 
piti vastauksessaan komission antamaan tiedonantoon tätä lähestymistapaa 
positiivisena. 

Digitaalisten markkinoiden tärkeä piirre on jäljitettävyys, joka voisi auttaa 
täytäntöönpanon parantamisessa. Tavoitteena ei ole toimia Internetin "poliisina", 
mutta tarvitaan toimia ja käytäntöjä, joilla voidaan turvata tuotteiden tekijänoikeuksien 
toteutuminen verkossa. Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista 
koskeva direktiivi tarkistetaan 2012. Tämän direktiivin tarkistamista koskeva julkinen 
kuulemismenettely on pidetty (19. huhtikuuta–7. kesäkuuta 2011). Tätä seuraa laaja 
vaikutusten arviointi. 

5. Arvonlisävero ja sähköinen kaupankäynti, Patrice Pillet, jaostopäällikkö, 
arvonlisävero ja muut liikevaihtoverot, yksikkö 1, verotuksen ja tulliliiton pääosasto. 
Euroopan komissio.

Arvonlisävero (alv) on yleinen kulutukseen kohdistuva vero, jota sovelletaan 
kaupalliseen toimintaan, johon liittyy tavaroiden tuotantoa ja jakelua sekä palvelujen 
tarjontaa. 

Arvonlisävero on suuri tulonlähde ja muodostaa suuren osan Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden kansallisista talousarvioista. Arvonlisäverojärjestelmässä, joka 
perustuu kansallisesti sovellettavaan Euroopan unionin lainsäädäntöön, on useita 
puutteita, joiden vuoksi se ei ole tehokas eikä yhdenmukainen asianmukaisten 
sisämarkkinoiden vaatimusten kanssa.

Ensimmäinen arvonlisäveroa koskeva direktiivi on vuodelta 1967. Sen jälkeen 
vuonna 1993 laadittiin ensimmäinen siirtymäjärjestelmään liittyvä oikeudellinen 
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kehys, jolla tähdättiin Euroopan unionin sisämarkkinoihin ja sisärajojen poistamiseen. 
Tämä oli paljon ennen sähköisen kaupankäynnin syntyä. Nykyään arvonlisävero on 
yksi suurimmista sähköistä kaupankäyntiä ja etämyyntiä haittaavista esteistä. Tähän 
asti yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään pohjautuva yhdenmukainen arviointiperuste 
ei ole riittävän hyvin puuttunut sähköisesti toimitettavien palvelujen tarjontaan, koska 
tällainen palveluntarjonta ei yksinkertaisesti ollut vielä kuviteltavissa, kun olemassa 
oleva verojärjestelmä laadittiin. Tämän seurauksena aiempien arvonlisäveroa 
koskevien sääntöjen soveltaminen sähköiseen kaupankäyntiin johtaa 
epäoikeudenmukaisiin käytäntöihin. EU:sta lähtöisin oleviin sähköisesti toimitettuihin 
palveluihin sovellettiin aiemmin yleensä arvonlisäveroa riippumatta siitä, missä 
palvelut käytetään. EU:n ulkopuolelta lähtöisin olevista palveluista ei kuitenkaan 
tarvinnut maksaa arvonlisäveroa, edes silloin, kun ne toimitettiin EU:n sisältä.

Neuvoston 28. marraskuuta 2006 antama yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskeva 
direktiivi 2006/112/EY sisältää säännökset, joilla otetaan käyttöön yhteinen 
arvonlisäverojärjestelmä Euroopan unionissa. Yhteistä arvonlisäverojärjestelmää 
sovelletaan tavaroihin ja palveluihin, jotka ostetaan ja myydään kulutettavaksi EU:ssa. 
Vero lasketaan tavaroille ja palveluille tuotanto- ja jakeluketjun jokaisessa eri 
vaiheessa lisätyn arvon perusteella. Lopulta arvonlisäveron maksaa loppukäyttäjä 
tavaroiden tai palveluiden lopulliseen hintaan lisättynä prosenttiosuutena. Tämä 
lopullinen hinta vastaa tuotanto- ja jakeluketjun eri vaiheissa tuotettua lisäarvoa. 
Tavaroiden tai palveluiden toimittaja (verovelvollinen) maksaa arvonlisäveron 
maksetuista tavaroista tai palveluista kansalliselle veroviranomaiselle vähennettyään 
verosta ensin omille toimittajilleen maksamansa arvonlisäveron.

Verovelvollisen tässä ominaisuudessaan jäsenvaltion alueella suorittamista 
vastikkeellisista liiketoimista on suoritettava arvonlisäveroa. Jokaisen henkilön on 
myös suoritettava arvonlisäveroa maahantuonnista.

Verollisiin liiketoimiin kuuluvat:

 verovelvollisen suorittamat tavaroiden luovutukset 
 jossain jäsenvaltiossa tehdyt toisesta jäsenvaltiosta lähtöisin olevat EU:n 

sisäiset hankinnat 
 verovelvollisen suorittamat palvelujen suoritukset 
 maahantuonti EU:n ulkopuolelta (kolmas alue tai EU:n ulkopuolinen maa). 

Tavaroiden hankintaan sovellettava arvonlisävero

EU:n sisäinen tavaroiden hankinta tarkoittaa sitä, että tavarat tuodaan yhdestä 
jäsenvaltiosta toiseen. Sisäistä hankintaa on myös se, että verovelvollinen tässä 
ominaisuudessaan tai sellainen oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen, ostaa 
verovelvollisen lähtöjäsenvaltiossa myymiä tavaroita toisessa (saapumis-) 
jäsenvaltiossa. Sisäistä hankintaa on myös se, että henkilöt ostavat uusia kulkuneuvoja 
ja valmisteveron alaisia tuotteita.

Jos oikeushenkilön, joka ei ole verovelvollinen, tai tietynlaisen verovapautuksen 
saaneen verovelvollisen tekemien EU:n sisäisten tavaroiden hankintojen 
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kokonaismäärä ei ylitä 10 000 euroa vuodessa, näihin hankintoihin sovelletaan 
arvonlisäveroa vain, jos ostaja päättää rekisteröityä. 

Käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- tai antiikkiesineiden EU:n sisäisiin 
hankintoihin ei sovelleta arvonlisäveroa, jos myyjä on verovelvollinen jälleenmyyjä 
tai julkisen huutokaupan toimittaja, joka on maksanut veroa näistä tavaroista 
käyttämällä voittomarginaalin verottamiseen liittyvää erityisjärjestelmää.

Sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettava arvonlisävero

Sähköisesti suoritettaviin palveluihin kuuluu kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, 
koulutus-, viihde- ja tietopalvelut tai vastaavat palvelut sekä ohjelmistot, videopelit ja 
yleensä tietokonepalvelut. Tämän johdosta

 määriteltyjen sähköisesti suoritettavien palvelujen, jos niiden tarjoaja on 
EU:n ulkopuolinen toimija ja vastaanottaja EU:ssa oleva asiakas, 
suoritusten verotuspaikka on EU:ssa, minkä vuoksi niihin sovelletaan 
arvonlisäveroa 

 kun EU:ssa toimiva palveluntarjoaja toimittaa näitä palveluita EU:n 
ulkopuoliselle asiakkaalle, suoritusten verotuspaikka on asiakkaan 
sijaintipaikka, jolloin palvelut eivät ole arvonlisäveron alaisia 

 kun EU:ssa toimiva palveluntarjoaja toimittaa näitä palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa toimivalle yritykselle, luovutuspaikka on paikka, johon 
asiakkaana olevan yritys on sijoittautunut 

 jos EU:ssa toimiva palveluntarjoaja tarjoaa näitä palveluita 
yksityishenkilölle EU:ssa tai saman jäsenvaltion verovelvolliselle, 
luovutuspaikka on edelleen palveluntarjoajan sijaintipaikka. 

EU:n ulkopuolisten toimijoiden on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisiksi vain, 
jos niiden liiketoimintaan sisältyy myyntiä loppukäyttäjille. Jos ne toimittavat tuotteita 
EU:ssa toimiville yrityksille (mikä kattaa valtaosan näistä liiketoimista), niillä ei ole 
mitään velvoitteita, koska yritysasiakkaat ottavat itse arvonlisäveron huomioon omaan 
arvioon perustuva käännetyn maksuvelvollisuuden järjestelmän nojalla.

Yksinkertaisin ja houkuttelevin vaihtoehto EU:n ulkopuoliselle yritykselle on käyttää 
hyväksi direktiivin mukaista näille yrityksille tarkoitettua yksinkertaistettua 
järjestelmää. Tämän avulla ne voivat saada tunnisteen EU:n verotusta varten yhdestä 
jäsenvaltiosta, jolloin ne voivat noudattaa sääntöjä helposti ja yksinkertaisesti 
ilmoittamalla tiedot verkossa.

EU:n ulkopuoliset yritykset voivat ilmoittautua valitsemansa jäsenvaltion 
veroviranomaisille. Niiden pitää periä arvonlisävero EU:n yksityisasiakkailta sen 
jäsenvaltion verokannan mukaisesti, jossa asiakas asuu. Kolmen kuukauden välein ne 
tilittävät perimänsä veron niille veroviranomaisille, joille he ovat ilmoittautuneet, 
yhdessä palautuksen kanssa sähköisellä lomakkeella, jossa eritellään kokonaismyynti 
kuhunkin jäsenvaltioon. Näiden tietojen perusteella jäsenvaltio, jossa yritys on 
rekisteröityneenä, ohjaa veronpalautuksen kuluttajan valtioon. Tätä EU:n 
ulkopuolisille yrityksille tarkoitettua yksinkertaistettua järjestelmää sovelletaan 
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kolmen vuoden ajan, ja vaihtoehtona on siirtyä teknisesti kehittyneempään 
järjestelmään. 

Näihin yleisiin sääntöihin on kuitenkin poikkeuksia. Kyseisiin palveluihin kuuluvat 
kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut, henkilökuljetuspalvelut, tavaroiden 
kuljetuspalvelut, kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus- ja viihdetoimintaan 
liittyvät palvelut, ravintola- ja pitopalvelut sekä kuljetusvälineiden lyhytaikaiseen 
vuokraamiseen liittyvät palvelut. Näiden poikkeusten pääasiallinen tarkoitus on taata, 
että palvelusta verotetaan siellä, missä se tosiasiallisesti kulutetaan.
EU:n ulkopuolisten maiden osalta kaksinkertaisen verotuksen, verottamatta jättämisen 
ja kilpailun vääristymisen välttämiseksi EU:n jäsenvaltiot voivat katsoa, että

 niiden alueella sijaitsevien tiettyjen palvelujen suorituspaikka sijaitsee 
EU:n ulkopuolella, jos tosiasiallisen käyttö ja hyödyntäminen tapahtuvat 
EU:n ulkopuolella. 

 EU:n ulkopuolella sijaitsevien tiettyjen palvelujen suorituspaikka sijaitsee 
EU:n jäsenvaltiossa, jos tosiasiallisen käyttö ja hyödyntäminen tapahtuvat 
niiden alueella. 

Tavaroiden maahantuontipaikka on se EU:n jäsenvaltio, jossa tavarat sijaitsevat 
niiden saavuttua EU:n alueelle.

Verotettava tapahtuma ja verosaatavan syntyminen

Lukuun ottamatta useita erikseen lueteltuja tapauksia verotettava tapahtuma toteutuu 
ja verosaatava syntyy, kun tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan.

EU:n sisäisen tavaroiden hankinnan tapauksessa verotettava tapahtuma toteutuu, kun 
hankinta tehdään ja verosaatava syntyy verotettavan tapahtuman toteutumiskuukautta 
seuraavan kuukauden 15 päivänä. Jos lasku kuitenkin laaditaan ennen tätä päivää, 
verosaatava syntyy laskun laatimishetkellä.

Direktiivillä 2010/45/EU muutetaan yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettua 
direktiiviä 2006/112/EY laskutussääntöjen osalta. Vuoden 2013 tammikuun 
1. päivästä alkaen, jolloin direktiivi 2010/45/EU tulee voimaan, verosaatava syntyy 
kuitenkin laskun laatimishetkellä, tai tämän direktiivin 222 artiklan mukaisen 
määräajan kuluttua, jos laskua ei siihen mennessä ole laadittu. Tavaroiden 
maahantuonnin tapauksessa verotettava tapahtuma toteutuu ja verosaatava syntyy, kun 
tavarat tuodaan EU:n jäsenvaltioon.

Harkitaan EU:n ulkopuolisille palvelujen tarjoajille tarkoitettua arvonlisäveroon 
liittyvää keskitettyä palvelupistettä sekä arvonlisäveroon liittyvää keskitettyä 
palvelupistettä vähittäismyyjille, joiden tarvitsisi täyttää vain yksi lomake ja tilitetyt 
arvonlisäverot jaettaisiin oikeisiin jäsenvaltioihin tavaroiden myynnin tapauksessa. 
Vuodesta 2015 eteenpäin veroa sovelletaan EU:n toimittajalta ostettuihin tavaroihin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa kulutus tapahtuu.

Komissio julkaisi arvonlisäveron tulevaisuutta käsittelevän vihreän kirjan 
1. joulukuuta 2010. Vihreä kirja oli perustana kuulemismenettelylle aiheesta "Kohti 
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yksinkertaisempaa, vahvempaa ja tehokkaampaa alv-järjestelmää", joka pidettiin 
1. joulukuuta 2010–31. toukokuuta 2011 ja on juuri saatu päätökseen. Tämän 
kuulemismenettelyn tavoitteena oli aloittaa laaja-alainen keskustelu kaikkien 
sidosryhmien kanssa nykyisen yhteisen arvonlisäverojärjestelmän arvioimisesta ja 
mahdollisista keinoista tehdä järjestelmästä yhdenmukaisempi sisämarkkinoiden 
kanssa sekä lisätä järjestelmällä kerättäviä tuloja ja samalla pienentää sen 
noudattamisesta koituvia kuluja.

Vihreä kirja kattaa erityisesti rajat ylittävien toimitusten käsittelyn sekä muita tärkeitä 
kysymyksiä, jotka liittyvät verotuksen neutraliteettiin, vaaditun yhdenmukaistamisen 
määrään sisämarkkinoilla ja byrokratian vähentämiseen samalla kuitenkin taaten, että 
jäsenvaltiot saavat alv-tuloja.

6. Työryhmän neljännen kokouksen loppupäätelminä osallistujat toivat esille 
seuraavat kohdat myöhempää keskustelua varten:

Työryhmän koordinaattori Pablo Arias Echeverría korosti sitä, että sähköinen 
kaupankäynti on Yhdysvalloissa erityisesti rajat ylittävän verkkokaupan osalta 
osoittautunut menestyksekkäämmäksi kuin Euroopassa. Ehkä voitaisiin tarkastella 
Yhdysvaltoja ja miettiä, mitä ratkaisuja siellä on löydetty kysymyksiin, jotka ovat yhä 
ratkaisematta Euroopassa.

Uusi kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi ei ole osoittautunut niin lupaavaksi kuin 
toivottiin. Ehkä koko sähköiseen kaupankäyntiin liittyvän järjestelmän tarkistamisen 
sijaan olisi parempi ottaa vaihe vaiheelta etenevä lähestymistapa. Sähköiset julkiset 
hankinnat voisivat olla ensimmäinen askel, koska sillä voitaisiin ratkaista monia 
työryhmän esille tuomia ongelmia. Sähköiset julkiset hankinnat vaativat kuitenkin 
lukuisia täydentäviä toimia, kuten sähköisiä allekirjoituksia ja sähköistä 
varmentamista koskevia toimia. Portugali on tehnyt paljon työtä poistaakseen esteitä 
sähköisten hankintamenettelyjen tieltä ja Portugalin lähestymistapa voisi olla 
sovellettavissa myös muualla Euroopassa.

Yksi suurimmista Euroopan laajuisista esteistä on arvonlisävero. Tähän ongelmaan on 
puututtava tarmokkaasti. Arvonlisäveroa koskeva vihreä kirja on loistava työkalu 
tulevaa pohdintaa ja dialogia varten. Meidän on kuitenkin mentävä eteenpäin 
sähköisen kaupankäynnin ja verkkomyynnin lisäämiseksi. Tämä on ratkaistava 
suhteellisen pian. Arvonlisäveron vähentäminen tai siitä vapauttaminen on tarvittaessa 
mahdollista. Yleisön kouluttaminen käyttämään verkkokauppaa on ehdottoman 
tärkeää ja nykyistä arvonlisäverojärjestelmää on tarkistettava verkossa tapahtuvasta 
vähittäismyynnistä tiedottamisen osalta. 

Verkkovälitteinen musiikki on myös yksi kysymys. Digitaalisen kanavan kehitys 
muuttuu hyvin nopeasti ja nuoria ihmisiä on saatava mukaan antamaan neuvoja 
poliitikoille, koska nuorilla on paras näkemys siitä, miten oikeanlaisia toimia olisi 
sovellettava.  
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Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen vertailun ja hyvien käytäntöjen mallien 
osalta todettiin, että hallinnolliset rasitteet ovat erilaisia Yhdysvalloissa ja että 
verotulot ovat oikeastaan Euroopassa parempi ratkaisu siitä huolimatta, että se saattaa 
kuormittaa yrityksiä enemmän. Yhdysvalloissa myyntiveron maksamista ei valvota, 
vaan sen maksaminen jätetään yritysten vastuulle, mikä eroaa Euroopan unionin 
käytännöistä.

Yksi porsaanreikä, johon vielä on puututtava on kysymys siitä, minkä valtion 
arvonlisäveroa koskevaa lakia sovelletaan.

Mikä asetetaan sähköiseen kaupankäyntiin liittyväksi tavoitteeksi? Tavoite on 
20 prosenttia vuoteen 2015 mennessä, kuten todetaan maaliskuun 31. päivänä 
vuonna 2011 julkaistussa digitaalistrategian tulostaulussa.

Tuotemerkkien suojelu perinteisessä kaupankäynnissä ja verkkokaupassa ei ole vielä 
yhdenmukaista. Erityisesti toimitusketjussa tarvitaan vastuullista käyttäytymistä ja 
väärentämiseltä suojelua. Kun toimitusketjusta tulee yhä pidempi, välikäsiä on 
enemmän ja mahdollisten ongelmien todennäköisyys lisääntyy. Avoimuuden 
lisääminen voisi hyödyttää kaikkia osapuolia tällä kasvavalla alalla. 
Yhteistyöpöytäkirja, jonka valmistelu kesti kaksi vuotta, on pantava täytäntöön. On 
kuitenkin pidettävä mielessä, että Internet on avoin ympäristö ja sen menestys 
perustuu sille, että toiminta on helppo aloittaa verkossa.

Televiestinnän palvelujen ja laajakaistayhteyksien tarjonnan on vastattava kysyntää. 
Jos nämä palvelut ovat kyllästyneet, kaikkiin saatavilla oleviin palveluihin ei ole 
mahdollista päästä ja palveluja on päivitettävä. Heinäkuun 13. päivänä 
tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto keskustelee teollisuuden edustajien kanssa 
nykyisen järjestelmän parantamisesta, jotta voitaisiin kehittää liiketoimintamalli, jolla 
voidaan saavuttaa 30 megatavua sekunnissa vuoteen 2020 mennessä koskeva tavoite.
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ESITYSLISTA

Työryhmän ensimmäinen kokous 23. maaliskuuta 2011
klo 8.00–10.30, Bryssel

Kokoushuone: [ASP1E3] (tarjolla aamiainen)

1. Esityslistaehdotuksen hyväksyminen

2. Tervetulotoivotus ja työryhmän jäsenten ja osallistujien esittely, Pablo Arias 
Echeverría, Euroopan parlamentin jäsen. Työryhmän työskentelytavan esittely.

3. Kohti uutta sähköistä kaupankäyntiä Euroopan unionissa koskevaa Euroopan 
komission tiedonantoa, Jean Bergevin, yksikön päällikkö, palveluiden vapaa 
liikkuminen ja sijoittautumisen vapaus II, vähittäismyynti ja tietopalvelut,
sisämarkkinoiden ja palveluiden pääosasto, Euroopan komissio.

4. Sähköinen kaupankäynti ja kuluttajat, David Mair, yksikön päällikkö, 
kuluttajamarkkinat, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, Euroopan komissio.

5. Euroopan digitaalistrategia ja sähköinen kaupankäynti, Miguel Gonzalez-
Sancho, apulaisyksikönpäällikkö, tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto, C1-
yksikkö, digitaalistrategia, politiikan koordinointi. Euroopan komissio.

6. Keskustelu.

7. Muut asiat.

8. Työryhmän seuraavan kokouksen aika, paikka ja aihe. 
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ESITYSLISTA

Työryhmän toinen kokous, 19. huhtikuuta 2011
klo 10.00–20.30, Bryssel

Kokoushuone: [ASP A1E-1]
(Simultaanitulkkaus järjestetään seuraaviin kieliin: FR, IT, EN, ES)

1. Esityslistaehdotuksen hyväksyminen.

2. Tervetulotoivotus ja työryhmän jäsenten ja osallistujien esittely, Pablo Arias 
Echeverría, Euroopan parlamentin jäsen. 

3. Alkusanat, Pablo Arias Echeverría, Euroopan parlamentin jäsen.

4. Kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi ja sähköinen kaupankäynti, Andreas 
Schwab, Euroopan parlamentin jäsen, kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin 
esittelijä.

5. Sähköinen kaupankäynti ja kuluttajat Euroopassa, Ursula Pachl, BEUC:n 
(Euroopan kuluttajaliitto) apulaisjohtaja.

6. Postipalvelut ja sähköinen kaupankäynti, Werner Stengg, yksikön päällikkö, 
sisämarkkinoiden ja palveluiden pääosasto, E3-yksikkö, verkko- ja postipalvelut, 
Euroopan komissio.

7. Postipalvelut ja sähköinen kaupankäynti, yksityisen sektorin näkökulma, Carsten 
Hess, varapuheenjohtaja ja yritysten Brysselin edustuksen johtaja, Deutsche Post 
DHL.

8. Keskustelu.

9. Muut asiat.

10. Työryhmän seuraavan kokouksen aika, paikka ja aihe. 
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ESESITYSLISTA

Työryhmän kolmas kokous, tiistai 3. toukokuuta 2011
klo 10.00–12.30, Bryssel

Kokoushuone: [ASP A1G-1]
(Simultaanitulkkaus järjestetään seuraaviin kieliin: FR, IT, EN, ES)

1. Esityslistaehdotuksen hyväksyminen.

2. Tervetulotoivotus ja työryhmän jäsenten ja osallistujien esittely, Pablo Arias 
Echeverría, Euroopan parlamentin jäsen. 

3. Alkusanat, Pablo Arias Echeverría, Euroopan parlamentin jäsen.

4. Tietosuoja sähköisessä kaupankäynnissä, Marie Hélène Boulanger, 
yksikönpäällikkö, C3-yksikkö, oikeusasioiden pääosasto, Euroopan komissio.

5. Pienet ja keskisuuret yritykset, sähköinen kaupankäynti ja Euroopan komission 
sähköistä laskutusta koskeva ehdotus, Danny Bunch, apulaisyksikönpäällikkö, 
yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto, D3-yksikkö, tieto- ja viestintätekniikka, 
kilpailukyky ja teollisuuden innovaatiotoiminta, Euroopan komissio.

6. Sähköiset alustat ja pk-yritykset, uusi toimintaympäristö, Stefan Krawczyk, 
ylijohtaja ja oikeudellinen neuvonantaja, suhteet Euroopan hallituksiin, Euroopan 
eBay.

7. Liiketoiminnan tuominen verkkoon, Googlen tekemä aloite, Julien Blanchez, 
markkinoinnin maajohtaja, Belgian Google.

8. Trusted Shops, yksityisen sektorin aloite kehittää eurooppalainen 
luottamusmerkintä, Jean-Marc Noel, Trusted Shops -yrityksen perustaja.

9. Keskustelu.

10. Muut asiat.

11. Työryhmän seuraavan kokouksen aika, paikka ja aihe.
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ESITYSLISTA

Työryhmän neljäs kokous, tiistai 31. toukokuuta 2011
klo 10.00–12.30, Bryssel

Kokoushuone: [ASP A1G-1]
(Simultaanitulkkaus järjestetään seuraaviin kieliin: FR, IT, EN, ES).

1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen.

2. Tervetulotoivotus ja työryhmän jäsenten ja osallistujien esittely, Pablo Arias 
Echeverría, Euroopan parlamentin jäsen. 

3. Alkusanat, Malcolm Harbour, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 
puheenjohtaja.

4. Neelie Kroes, Euroopan komission varapuheenjohtaja ja digitaalistrategiasta vastaava 
komission jäsen.

5. Euroopan digitaalistrategia ja sähköinen kaupankäynti, Ken Ducatel, 
yksikönpäällikkö, tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto, C1-yksikkö, 
digitaalistrategia, politiikan koordinointi. 

6. Sähköinen kaupankäynti ja teollis- ja tekijänoikeudet, Jean Bergevin, 
yksikönpäällikkö, väärentäminen ja piratismi, sisämarkkinoiden ja palveluiden 
pääosasto, Euroopan komissio.

7. Arvonlisävero ja sähköinen kaupankäynti, Patrice Pillet, jaostopäällikkö, 
arvonlisävero ja muut liikevaihtoverot, 1-yksikkö, verotuksen ja tulliliiton pääosasto, 
Euroopan komissio.

8. Keskustelu.

9. Työryhmän koordinaattorin loppupuheenvuoro ja ilmoitus ajankohdasta, jolloin 
työryhmän tärkeimmät loppupäätelmät esitellään sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnassa.


