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Komission ehdotus ja sen tavoitteet

Euroopan komission ehdotuksessa direktiiviksi kuluttajan oikeuksista yhdistetään neljä 
nykyistä yhteisön oikeuden säädöstä1 yhdeksi säädökseksi. Ehdotus on tulosta vuonna 2004 
käynnistetystä kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkastelusta, jonka tavoitteena 
oli yksinkertaistaa ja täydentää kuluttajansuojasta voimassa olevaa sääntelykehystä. Se 
esitettiin 8. lokakuuta 2008 kuulemismenettelyn ja vaikutustenarvioinnin jälkeen, ja siinä 
esitettiin, että uudessa direktiivissä pitäisi soveltaa täyden yhdenmukaistamisen periaatetta.

Ehdotuksen kaksiosaisena tavoitteena on varmistaa, että EU:n kaikkien 27 jäsenvaltion 
kuluttajat luottavat lujasti kuluttajansuojaan ja että kaikenkokoiset yritykset pystyvät 
tarjoamaan tavaroitaan ja palvelujaan ilman tarpeettomia oikeudellisia esteitä unionin 
kaikkien 27 jäsenvaltion kuluttajille. Kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön 
tarkistamisesta antamassaan päätöslauselmassa2 Euroopan parlamentti vahvisti nämä kaksi 
tavoitetta, joilla pyritään edistämään kuluttajien luottamusta ja vähentämään yritysten 
haluttomuutta harjoittaa rajatylittävää kauppaa.

Sääntelyn hajanaisuus on pelote sekä kuluttajille että liikeyrityksille harkittaessa 
rajatylittävään kauppaan osallistumista. Kuluttajat valittavat usein, että heiltä evätään 
mahdollisuus hyödyntää täysimääräisesti sisämarkkinoita (erityisesti verkko-ostoksissa), 
koska yhdestä jäsenvaltiosta käsin toimivat myyjät ovat usein haluttomia noudattamaan 
erilaisia sääntöjä tullessaan uusille markkinoille3 ja myyjät ovat usein haluttomia ottamaan 
riskin joutumisesta syytteeseen toisessa jäsenvaltiossa. Tämä tilanne voisi huonontua 
edelleen, jos pannaan täytäntöön Bryssel I- ja Rooma I -asetukset ja muut Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen tekemät niistä johtuva päätökset, jotka luultavasti tekisivät 
tavaroiden tarjoamista yli EU:n jäsenvaltioiden rajojen koskevista ehdoista vielä 
hankalampia4. 

Vaikka useimmat valiokunnan jäsenet tunnustavat, että sääntelyn hajanaisuutta koskevaan 
asiaan on puututtava, yleinen näkemys on, että Euroopan komission ehdottama täyttä 
yhdenmukaistamista koskeva lähestymistapa ei itse asiassa ole tässä vaiheessa 
toteuttamiskelpoinen ehdotuksen luonteen ja soveltamisalan takia. Kuluttajansuojaa koskevan 
yhteisön säännöstön tarkistamisesta annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
mukaisesti, ja kuten IMCO-valiokunnan vuoden 2009 työasiakirjassa todettiin, valiokunnan 
jäsenet pitävät parempana kohdennettua täyttä yhdenmukaistamista, joka rajattaisiin siten 
tiettyjen sopimusten erityisiin näkökulmiin ja samalla säilytettäisiin korkeatasoinen 
kuluttajansuoja.1

                                               
1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu direktiivi 93/13/EY, kaupasta ja takuista annettu 

direktiivi 99/44/EY, etämyynnistä annettu direktiivi 97/7/EY ja kotimyynnistä annettu direktiivi 85/577/EY.
2 Mietintö vihreästä kirjasta kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta / Ag-0281/2007, 

mietinnön esittelijä Béatrice Patrie.
3 IMCO-valiokunnan kuuleminen on osoittanut, että yrityksillä on kohtuuttomia kustannuksia: 20 000 euroa 

vuodessa kansallisia markkinoita kohden, vain lainsäädännön noudattamista koskevia kuluja.
4 Asia Alpenhof v. Heller (C-144/09, 24.4.2009, kuuleminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 16.3.2010) 

ja asia Pammer v. Reederei Karl Schlüter (C-585/08, 24.12.2008).



DT\807372FI.doc 3/9 PE439.177v02-00

FI

Valiokunnan valmistelutyö

1. Sidosryhmien kuuleminen

IMCO-valiokunta järjesti ehdotuksesta kaksi julkista kuulemista2, joiden aikana kävi ilmi, että 
kuluttajansuojajärjestöt olivat huolissaan kuluttajansuojatason mahdollisesta alenemisesta 
täyden yhdenmukaistamisen jälkeen, ja ne väittivät, että joidenkin jäsenvaltioiden on 
mahdollisesti luovuttava erityisistä kansallisista säännöksistä. Yritykset toisaalta korostivat 
nykyistä sääntelyn hajanaisuutta ja pitivät oikeana vaihtoehtona valiokunnan jäsenten 
ehdottamaa kohdennettua täyttä yhdenmukaistamista koskevaa lähestymistapaa. Ne ilmaisivat 
halunsa hyväksyä täydentäviä kuluttajansuojatoimenpiteitä edellyttäen, että ne olisivat 
oikeasuhteisia, tasapainoisia ja yhdenmukaistettuja koko EU:ssa.

2. Keskustelu kansallisten parlamenttien kanssa

Valiokunta järjesti myös kaksi kuulemista kansallisten parlamenttien kanssa3 Lissabonin 
sopimuksella perustettujen uusien mekanismien mukaisesti. 

Ehdotuksen käsittely

 I luku: Aihe, määritelmät ja soveltamisala

Ehdotuksen 2 artiklan määritelmillä rajoitetaan koko ehdotuksen soveltamisalaa sekä sen eri 
lukujen ja säännösten soveltamisalaa. Yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltaminen tiettyyn 
sopimukseen riippuu suurelta osin määritelmien sanamuodosta. Näiden määritelmien, 
4 artiklan ja muun tekstin väliseen vuorovaikutukseen on kiinnitettävä huomiota. 

Tiettyjen määritelmien sanamuotoa on muutettava, jotta voidaan varmistaa, että oikeita 
sääntöjä sovelletaan oikeisiin sopimuksiin, millä taataan, että kuluttajia suojellaan 
asianmukaisesti ja että elinkeinonharjoittajia ei rasiteta tarpeettomilla rajoituksilla. Monet 
määritelmät eivät ole oikeudellisesti tyydyttäviä, ja niitä pitäisi parantaa johdonmukaisuuden 
ja oikeusvarmuuden vuoksi. 

Valiokunnan jäsenet ovat kasvavassa määrin samaa mieltä siitä, että määritelmiin pitäisi 
soveltaa kohdennettua täyttä yhdenmukaistamista. On kuitenkin pidettävä mielessä, että 
yhdenmukaistetuilla määritelmillä olisi hyvin rajallinen vaikutus sisämarkkinoihin, jos 
vastaaviin kuluttajansuojasääntöihin ei samanaikaisesti sovellettaisi kohdennettua täyttä 
yhdenmukaistamista. Yhdenmukaistetut määritelmät ovat vain keino saavuttaa päämäärä, joka 
on sisämarkkinoiden esteiden poistaminen, eivät itse päämäärä.

Jotta sisämarkkinoista voidaan hyötyä mahdollisimman paljon, on tutkittava, voidaanko 
ehdotuksen yhdenmukaistettuja määritelmiä soveltaa muuhun kuluttajansuojaa koskevaan 

                                                                                                                                                  
1 Työasiakirja ehdotuksesta direktiiviksi kuluttajan oikeuksista −IMCO/6/68476, esittelijä Arlene McCarthy.
2 2. maaliskuuta 2009, 29. syyskuuta 2009.
3 26. tammikuuta 2009, 23. helmikuuta 2010.



PE439.177v02-00 4/9 DT\807372FI.doc

FI

yhteisön säännöstöön (eli aikaosuuksiin ja kulutusluottosopimuksiin).

Huomattava osa valiokunnan jäsenistä ja sidosryhmistä katsoo, että 3 artikla on epäselvä ja 
että sitä on selkeytettävä. Tällä artiklalla ei todellakaan pystytä antamaan selkeää yleiskuvaa 
eri lukujen soveltamisalasta, koska se on luettava yhdessä ehdotuksen monien muiden 
säännösten kanssa (erityisesti 2, 8, 20, 21 ja 30 artiklat). Esimerkiksi III lukua sovelletaan 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin kiinnelainasopimuksiin 
(kulutusluottodirektiivi ei kata kiinnelainoja), mutta se ei käy välittömästi selväksi lukuisten 
ristiviittausten takia. Epäselvyyttä lisää se, että 3 artiklalla säännellään myös tiettyjen 
lukujen/säännösten suhdetta nykyiseen yhteisön lainsäädäntöön. Ehdotuksen 3 artiklaa on 
lyhennettävä ja yksinkertaistettava. Kunkin luvun soveltamisalaa tai niiden vuorovaikutusta 
muiden yhteisön sääntöjen kanssa on käsiteltävä luvuittain ja tarpeen vaatiessa säännöksittäin. 
Se tarkoittaa todennäköisesti ehdotuksen rakenteen täydellistä tarkistusta.

Täyttä yhdenmukaistamista koskeva 4 artikla on kiistanalainen ehdotuksen kattamien 
sopimusten suuren määrän ja Euroopan komission ehdottaman kuluttajansuojan tason takia. 
Monet valiokunnan jäsenet torjuvat tämän lähestymistavan ja kehottavat ottamaan käyttöön 
kohdennetun täyden yhdenmukaistamisen (joka rajoittuu tiettyjen sopimusten tiettyihin 
näkökulmiin ja samalla taataan korkeatasoinen kuluttajansuoja). 

Ehdotuksen 4 artiklaa on selkeytettävä sen osalta, miten kohdennettua täyttä 
yhdenmukaistamista pitäisi soveltaa sopimuksiin, jotka ehdotus kattaa vain osittain 
(esimerkiksi palvelusopimukset, jotka on jätetty IV luvun soveltamisalan ulkopuolelle, mutta 
jotka on katettu II luvulla ja tietyissä tapauksissa III ja V luvuilla). Loogisesti ajateltuna 
sopimuksiin, jotka on jätetty tietyn luvun soveltamisalan ulkopuolelle, mutta jotka kuitenkin 
kuuluvat muiden lukujen soveltamisalaan, pitäisi yksinomaan soveltaa kohdennettua täyttä 
yhdenmukaistamista näillä muilla luvuilla säänneltyjen näkökohtien osalta. Kyseessä olevan 
luvun soveltamisalan ulkopuolella olevien sopimusten osalta jäsenvaltioiden pitäisi voida 
vapaasti säännellä asianmukaiseksi katsomallaan tavalla tuossa luvussa käsiteltyjä näkökohtia. 

Kohdennettua täyttä yhdenmukaistamista koskevalla lähestymistavalla sisämarkkinoiden 
esteet poistetaan vain asteittain, mikä ei ole täysin tyydyttävää. Siksi vastavuoroista 
tunnustamista koskevan lausekkeen käyttöä ei pitäisi jättää pois niiden alojen osalta, joita 
ehdotus kata, kuten Euroopan parlamentti jo ehdotti kuluttajansuojaa koskevan yhteisön 
säännöstön tarkistamista koskevissa keskusteluissa. 

Valiokunnassa käytyjen keskustelujen ansiosta pystyttiin edistymään jonkin verran 
kohdennetun täyden yhdenmukaistamisen käyttöä ehdotuksessa koskevien ehtojen osalta. 
Huolimatta näkemysten jakaantumisesta sen osalta, mikä olisi asianmukainen 
kuluttajansuojan taso, joka kohdennetussa täydessä yhdenmukaistamisessa pitäisi saavuttaa, 
useimmat valiokunnan jäsenet ja sidosryhmät olivat samaa mieltä siitä, että kohdennetulla 
täydellä yhdenmukaistamisella ei pitäisi alentaa merkittävästi kuluttajansuojaa jäsenvaltioissa 
eikä mukauttaa järjestelmällisesti EU:n sääntöjä yhteen rajoittavimman tai suojaavimman 
kansallisen lainsäädännön kanssa. Yleisesti oltiin samaa mieltä myös siitä, että 
yhdenmukaistettujen sääntöjen pitäisi olla tarkkoja, selkeitä ja tulevaisuuden kannalta 
kestäviä ja että niiden vaikutus kansallisiin oikeusjärjestelmiin pitäisi arvioida perusteellisesti.  
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 II luku: Kuluttajille annettavat tiedot

Valiokunnan jäsenet ja sidosryhmät hyväksyivät laajalti sen, että kuluttajille on tiedotettava 
riittävästi ennen sopimuksen tekemistä ja että se on keskeinen näkökulma kuluttajansuojassa. 

Ehdotuksen II luvun sisältämät tietojen antamista koskevat yleiset vaatimukset eivät ole uusia 
yhteisön lainsäädännössä (etämyynnistä ja sopimattomista kaupallisista menettelyistä 
annettujen direktiivien vaatimusten yhdistelmä) ja sellaisenaan eivät kovin kiistanalaisia, 
vaikka monet valiokunnan jäsenet ja sidosryhmät pitävät valitettavana, että kuluttajille 
annettavissa tiedoissa määrää pidetään usein laatua tärkeämpänä. 

Ehdotuksen luonteen ja sen kattamien sopimusten suuren määrän takia katsotaan kuitenkin 
yleisesti, että II luvun kuluttajille annettavia tietoja koskevilla vaatimuksilla on huomattavasti 
suurempi vaikutus kansallisiin oikeusjärjestelmiin kuin aiemmilla yhteisön toimenpiteillä. 
Ehdotuksen II luvun oikeudellisista ja käytännöllisistä seurauksista on tehtävä perusteellinen 
arviointi. Tietojen antamista koskevia vaatimuksia koskevalla kaikkiin sovellettavalla 
lähestymistavalla on varmasti etunsa vakiomuotoisissa myynti- tai palvelusopimuksissa, 
mutta se ei sovi erityissopimuksiin (esimerkiksi kiinteistösopimuksiin tai rahoitus-, terveys-, 
sosiaali- tai kuljetuspalveluihin liittyviin sopimuksiin). 

Lopuksi, II luvun ja yhteisön lainsäädännön sisältämien tietojen antamista koskeviin 
vaatimuksiin liittyvien säännösten vuorovaikutusta on käsiteltävä. Sen osalta ehdotuksessa 
säädetään vain, että sillä ei rajoiteta palveludirektiivin ja sähköisestä kaupankäynnistä annetun 
direktiivin soveltamista. Sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 
lauseketta vastaavalla yleislakia ja erityislakia koskevalla lausekkeella tarjottaisiin suurempi 
oikeusvarmuus yhteisön lainsäädännön sisältämien tietojen antamista koskevien vaatimusten 
osalta  

 III luku: Kuluttajalle annettavat tiedot ja peruuttamisoikeus etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä

Valiokunnan keskustelut osoittavat, että III luvusta, jossa säädetään selkeät säännöt tietojen 
antamista koskevista vaatimuksista ja peruuttamisoikeudesta etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä, ollaan suhteellisen 
yksimielisiä. 

Huomattava osa valiokunnan jäsenistä ja sidosryhmistä on periaatteessa samaa mieltä siitä, 
että ei ole järkevää, että kussakin jäsenvaltiossa on erilaiset säännöt peruuttamisajasta 
(alkamishetki, pituus, laskutapa, umpeutuminen, seuraukset jne.). Yleisesti katsotaan, että 
ehdotus on hyvä tilaisuus lopettaa epäselvyys ja poistaa sisämarkkinoiden esteet, jotka on 
luotu nykyisellä erilaisten sääntöjen yhdistelmällä. Jotkut valiokunnan jäsenet kuitenkin 
katsovat, että tiettyjä kansallisia erityisominaisuuksia ei voida korvata muilla tehokkailla 
kuluttajansuojavälineillä  

Valiokunta kiinnitti huomiota tiettyihin III luvun näkökohtiin, joilla voitaisiin heikentää 
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kuluttajansuojaa tietyissä jäsenvaltioissa (erityisesti tapauksissa, joissa kuluttajille annettavat 
tiedot on jätetty pois). Kiinnostavaa kyllä, III lukua arvosteltiin jonkin verran myös
kohtuuttomasta kuluttajaystävällisyydestä. Tietyt valiokunnan jäsenet ja sidosryhmät katsovat 
esimerkiksi, että etäsopimuksia ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviä 
sopimuksia koskevien sääntöjen soveltamisala on liian laaja ja että viralliset vaatimukset ja 
peruuttamissäännöt ovat liian rajoittavia erityisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan 
toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta.

Yleisesti ollaan yksimielisiä siitä, että III lukua on tarkistettava, jotta kuluttajien ja etämyyntiä 
harjoittavien ja muualla kuin toimitiloissaan toimivien elinkeinonharjoittajien etujen välille 
saadaan aikaan oikeudenmukainen tasapaino. Ehdotuksen 19 artiklan poikkeuksia koskeva 
luettelo on pidettävä lyhyenä ja yksinkertaisena. On olennaisen tärkeää, että oikeita sääntöjä 
sovelletaan oikeaan sopimukseen eli että kuluttajia suojellaan asianmukaisesti ja että 
elinkeinonharjoittajia ei rasiteta tarpeettomilla rajoituksilla. Konkreettisesti se tarkoittaa, että 
kaikkiin sähköisillä alustoilla tehtyihin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin 
sopimuksiin (kuten eBay) sovelletaan ja niihin on sovellettava kaikkia kuluttajansuojaa 
koskevia sääntöjä. Kuluttajien on jouduttava vastaamaan lähetyskuluista vain, jos tavaroiden 
arvo ei ylitä 50 euroa. Lisäksi on löydettävä ratkaisu niiden pienyrittäjien osalta, jotka 
säännöllisesti tarjoavat kuluttajille palveluja muualla kuin toimitiloissaan tai tekevät 
etäsopimuksia. Peruuttamisen määräajan alkamishetken osalta on otettava käyttöön tiettyä 
joustavuutta: yleisenä sääntönä määräajan pitäisi alkaa tavaroiden toimittamisesta, mutta 
tiettyjä liiketoimintamalleja varten tarvitaan käytännöllisempiä ratkaisuja.

Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisen yhteydenpidon edistämiseksi on todennäköisesti 
tehtävä muita parannuksia. Voitaisiin esimerkiksi ottaa käyttöön peruuttamista koskevan 
kaiken asiaankuuluvan tiedon sisältävä malliteksti. Elinkeinonharjoittajat voisivat 
yksinkertaisesti "leikata ja liimata" tämän tekstin koko EU:ssa. 

 IV luku: Muut myyntisopimuksiin liittyvät kuluttajan oikeudet

Valiokunnissa ilmaistiin monia huolia IV luvun vaikutuksesta kuluttajansuojaan 
jäsenvaltioissa. Monet valiokunnan jäsenet ja sidosryhmät arvostelevat Euroopan komissiota 
siitä, että virheitä koskeva oikeusturva yhdenmukaistetaan tavaroiden kaupasta annetulla 
direktiivillä säädettyjen vähimmäisnormien perusteella ottamatta huomioon kansallisia 
erityisominaisuuksia. Todellakin, monet valiokunnan jäsenet ja sidosryhmät katsovat yleisesti, 
että ehdotuksella, jos se annetaan tällaisena, velvoitettaisiin tietyt jäsenvaltiot luopumaan 
pitkäaikaisista kuluttajan oikeuksista. Euroopan komissio myönsi tämän, vaikkakin 
välillisesti, valiokunnalle syyskuussa toimitetussa selityksessä. Valiokunta on kuitenkin 
kiinnittänyt huomiota siihen, että tietyt näistä pitkäaikaisista kuluttajan oikeuksista eivät ole 
aina tehokkaita ja siksi niitä voidaan vain harvoin valvoa tuomioistuimissa.

Valiokunnan keskusteluissa nousi jatkuvasti esiin kaksi asiaa: toisaalta kuluttajan käytössä 
olevien virheen oikaisukeinojen järjestys ja toisaalta elinkeinonharjoittajan vastuuaika virheen 
osalta. 
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Oikaisukeinojen järjestyksen osalta ongelmat ovat kaksitahoisia. Ensinnäkin, tietyissä 
jäsenvaltioissa kaikki oikaisukeinot (korjaus, vaihto, hinnan alennus, sopimuksen 
purkaminen) ovat kuluttajan käytössä, mikäli virhe havaitaan. Toiseksi, Irlannissa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuluttajalla on oikeus hylätä tavara (eli purkaa sopimus) 
välittömästi, jos hän voi todistaa, että siinä on virhe (kuluttaja ei voi hyötyä todistustaakan 
kääntämisestä hylkäysoikeutta koskevan järjestelmän nojalla). On selvää, että kyseiset 
säännöt eivät ole yhteensopivia ehdotuksen 26 artiklan yhdenmukaistetun oikaisukeinojen 
järjestyksen kanssa.  

Elinkeinonharjoittajan virheitä koskevan vastuuajan pituuden osalta ongelmia on paljon. 
Tietyt jäsenvaltiot ovat asettaneet pidemmän vastuuajan (joissakin valtioissa sitä sovelletaan 
kaikkiin tuotteisiin, toisissa vain rakennusmateriaaleihin ja yhdessä jäsenvaltiossa se koskee 
vain kestohyödykkeitä). Suomessa ja Alankomaissa elinkeinonharjoittajan vastuuaika riippuu 
pääasiassa tuotteen odotetusta kestoajasta (tuomari päättää sen tapauskohtaisesti). Lopuksi, 
Belgiassa, Ranskassa ja Luxemburgissa elinkeinonharjoittajat voidaan asettaa vastuuseen, jos 
kuluttaja havaitsee piilossa olleen (huomattavan) vian alkuperäisen kahden vuoden jälkeen 
(siihen sovelletaan vanhentumisaikaa, joka on Ranskassa sangen lyhyt, Belgiassa pidempi) ja 
jos kuluttaja pystyy todistamaan, että kyseinen vika oli olemassa jo, kun tavara toimitettiin 
(kuluttaja ei voi hyötyä todistustaakan kääntämisestä piilossa olevia vikoja koskevan "vices 
caches" -järjestelmän nojalla). On selvää, että kyseiset säännöt eivät ole yhteensopivia 
ehdotuksen 28 artiklan toimitusajasta alkavan kahden vuoden yhdenmukaistetun vastuuajan 
kanssa.

Valiokunnan keskusteluissa otettiin esiin muita asioita, esimerkiksi oikaisukeinojen valinta ja 
virheestä ilmoittaminen. Huomattava osa valiokunnan jäsenistä katsoo, että Euroopan 
komission ehdotusta antaa elinkeinonharjoittaja valita joko korjaus tai tavaran vaihtaminen 
(kun kuluttaja on ensin ilmoittanut virheestä) pitäisi tarkistaa. Yleisesti oltiin myös sitä mieltä, 
että kuluttajaa ei pitäisi velvoittaa ilmoittamaan virheestä elinkeinonharjoittajalle kahden 
kuukauden kuluessa. Ehdotusta on muutettava sen mukaisesti.

Tavaroiden toimittamista ja vaaranvastuun siirtämistä koskevien säännösten osalta on 
arvioitava perusteellisesti niiden vaikutus kansallisiin oikeusjärjestyksiin ja sitä, miten niitä 
todennäköisesti sovelletaan käytännössä. 

Kaikki nämä keskustelut osoittavat, että IV lukuun voidaan soveltaa kohdennettua täyttä 
yhdenmukaistamista vain, jos on mahdollista sopia yhteisestä takuujärjestelmästä, jolla 
kaikille eurooppalaisille kuluttajille tarjotaan heillä nyt olevaan suojan tasoon verrattavissa 
oleva taso. Sen aikaansaamiseksi eri jäsenvaltioiden nykyisiä kuluttajan oikeuksia on 
tutkittava siitä näkökulmasta, miten tehokkaita ne ovat kuluttajan kannalta (eli voivatko 
tuomioistuimet valvoa niitä helposti). Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota 
todistustaakkaan.

 V luku: Sopimusehtoja koskevat kuluttajan oikeudet

Eri keskustelut osoittivat, että monet valiokunnan jäsenet ja sidosryhmät suhtautuvat 
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epäilevästi V lukuun. 

On myönnettävä, että useimmat valiokunnan jäsenet ja sidosryhmät näyttävät olevan samaa 
mieltä kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan yleisen lausekkeen yhdenmukaistamista 
koskevasta tavoitteesta vaatien kuitenkin samalla, että lisäarviointia tarvitaan. Mutta yleisesti 
katsotaan, että kohtuuttomia sopimusehtoja koskevia mustia ja harmaita listoja ei pitäisi tässä 
vaiheessa yhdenmukaistaa kielteisten seurausten välttämiseksi (ehtojen poistaminen nykyisiltä 
kansallisilta listoilta, oikeusvarmuuden tason heikentäminen, joka saa aikaan riita-asioiden 
aallon koko EU:ssa, joustavuuden puute jne.). Yksimielisyys vallitsee siitä, että jäsenvaltiot 
voisivat säilyttää omat kohtuuttomia sopimusehtoja koskevat listansa edellyttäen, että ne ovat 
yhteneväisiä yleisen lausekkeen ja sisämarkkinoiden sääntöjen kanssa.

Pitäisi kuitenkin olla mahdollista kieltää tietty määrä kohtuuttomia sopimusehtoja EU:n 
tasolla ja varmistaa, että jäsenvaltiot eivät voi säilyttää tai hyväksyä poikkeavia kansallisia 
säännöksiä tällä suhteellisen vähän yhdenmukaistetulla alalla. Euroopan parlamentin täyttä 
demokraattista valvontaa koskevan periaatteen nojalla komission ehdotus kieltää ylimääräiset 
kohtuuttomat ehdot komitologiamenettelyn nojalla ei näyttäisi tässä vaiheessa olevan 
suositeltu lähestymistapa. Lissabonin sopimuksen uudet komitologiamenettelyä koskevat 
säännökset on arvioitava huolellisesti ennen kuin tästä asiasta tehdään päätös.

Johtopäätös

Perustamissopimuksen mukaisesti ja koska neuvosto ei ole edistynyt riittävästi, valiokunta 
jatkaa työtään ainoastaan komission ehdotuksen perusteella. 

Kuluttajansuojaa EU:ssa koskevien keskustelujen puitteissa on erittäin tärkeää parantaa 
nykyisten kuluttajan oikeuksien tehokkuutta eli varmistaa, että kyseiset oikeudet ovat selkeitä 
ja yksinkertaisia, että kuluttajat, elinkeinonharjoittajat ja virkamiehet tuntevat ne hyvin ja että 
niitä siten valvotaan asianmukaisesti. Tiedottaminen on olennaisen tärkeää.

Kohdennettu täysi yhdenmukaistaminen vahvistaa todennäköisesti kuluttajansuojaa koko 
EU:ssa. Tarvitaan kuitenkin huomattavasti työtä, jotta voidaan tapauskohtaisesti määritellä, 
mitkä säännöt on yhdenmukaistettava sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi ja 
korkeatasoisen kuluttajansuojan säilyttämiseksi. 

Tässä yhteydessä on olennaisen tärkeää varmistaa asianmukainen yhtenäisyyden taso 
ehdotuksen, yhteisen viitekehyksen ja muun kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön 
välillä. On kiitettävää, että kansallisten parlamenttien viimeisten kuulemisten aikana komissio 
on toistanut halunsa kuunnella tarkkaavaisesti parlamenttia ja työskennellä hyvin 
avomielisesti. 

Lopuksi, sen tarkistamiseksi, että kuluttajan oikeuksia koskevan tulevan direktiivin nojalla 
kaikki sidosryhmät voivat todellakin hyötyä sisämarkkinoista, tehdään täydentävä tutkimus. 
Euroopan parlamentti on toinen lainsäätäjä, ja sen on kannettava täysi vastuu tämän 
direktiivin seurauksista.
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