
DT\871484FI.doc PE467.284v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

22.6.2011

TYÖASIAKIRJA
sähköistä kaupankäyntiä käsittelevän työryhmän päätelmistä

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Pablo Arias Echeverría



PE467.284v01-00 2/9 DT\871484FI.doc

FI

IMCO-TYÖRYHMÄN PÄÄTELMÄT  
SÄHKÖISESTÄ KAUPANKÄYNNISTÄ

Johdanto 

IMCO-valiokunnan koordinaattorit antoivat 28. helmikuuta 2011 Pablo Arias Echeverrialle, 
joka oli esittelijänä mietinnössä sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä 
ajatellen, valtuudet perustaa aihetta koskevan työryhmän. Työryhmä tarjosi foorumin EU:n 
toimielinten päätöksentekijöiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien välisille keskusteluille, 
joissa analysoitiin toimenpiteitä, joita tarvitaan sähköisen kaupankäynnin parantamiseen, 
kuluttajien luottamuksen edistämiseen ja syventymiseen tarvittaviin toimenpiteisiin, joita 
Euroopan parlamentin jo hyväksymän EU:n luotettavuusmerkkiä koskevan aloitteen 
täytäntöönpano edellyttää. 

Työryhmän tavoite

EU:n on talouskriisin keskellä hyödynnettävä mahdollisimman hyvin 500 miljoonan 
kuluttajan sisämarkkinoita. Sähköinen kaupankäynti on väline, jolla on suuret mahdollisuudet 
muokata ja parantaa EU:n talouden ja EU:n sisämarkkinoiden kilpailukykyä. Vahvojen EU:n 
markkinoiden on voitava kilpailla maailmanlaajuisella tasolla. Nyt meillä on tilaisuus 
parantaa sääntöjä ja tehdä sisämarkkinoista entistä vahvemmat ja kilpailukykyisemmät 
maailmanlaajuisella tasolla tulevaisuudessa. 

Internet on muuttanut elintapaamme, työskentelytapaamme, tiedonhankintatapaamme, 
vuorovaikutustamme toinen toisemme kanssa (sosiaalisten verkostojen kautta), ja sillä on 
valtavat mahdollisuudet muuttaa monia muita elämämme puolia, esimerkiksi koulutusta. 
Internetin suora vaikutus talouteen on kiistämätön, ja niin ovat myös sen 
vaikutusmahdollisuudet tulevina vuosina. Yritykset, yksityishenkilöt, hallitukset ja yrittäjät 
ovat nähneet verkkoyhteydessä mahdollisuuden radikaaleihin innovaatioihin tiedon 
käyttämisessä ja julkistamisessa ja valmiudet tarjota tavaroita ja palveluja maailmanlaajuisesti 
ja kaikissa paikoissa.

EU:ssa on edelleen monia esteitä unionin sähköiselle kaupankäynnille, esimerkiksi epätasa-
arvoiset kuluttajansuoja-asetukset, epätasa-arvoiset veroasetukset, tietosuoja, teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelu, postipalvelut jne. IMCO-valiokunnan sähköistä kauppaa 
käsittelevän työryhmän tavoitteena on ollut käydä avointa ja vapaata keskustelua neljässä 
kokouksessa, joissa Euroopan parlamentin jäsenet, komission edustajat, mukana olevat 
sidosryhmät ja asiantuntijat ovat analysoineet erilaisia toimenpiteitä, joita Euroopan komissio 
parhaillaan panee täytäntöön, ja keskustelleet tulevista aloitteista ja määrittäneet puutteita, 
joita tulevina vuosina olisi käsiteltävä.

Työryhmän keskeiset päätelmät

Sähköinen kaupankäynti ja kuluttajat

Kuluttajat eivät luota sähköiseen kaupankäyntiin tehdäkseen verkossa rajatylittäviä ostoksia. 
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Viimeaikaiset julkaisut, esimerkiksi viides sisämarkkinoiden tulostaulu, osoittavat, että 
sähköinen kaupankäynti kasvaa nopeasti jäsenvaltioiden sisällä mutta ei yli rajojen. Se kertoo 
valtavasta luottamusongelmasta kysyntäpuolella.  

Kuluttajilla on erilaisia huolia rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä, muun muassa 
seuraavat: kuluttajien oikeuksia koskevan tiedon puute ja oikeudellinen epävarmuus siitä, 
mitä he voivat tehdä, jos jokin menee vikaan verkko-ostosta tehdessä, miten saada korvausta, 
jos tuotteessa tai sen toimituksessa on ongelma, petoksen pelko ja kielimuurit.

Nykyinen kuluttajan oikeuksia koskeva oikeudellinen hajanaisuus on myös este sekä 
kuluttajille että yrityksille rajatylittävässä kaupankäynnissä. Rajojen yli toimivilla 
elinkeinonharjoittajilla on vastassaan 27 erilaiset säännöt. Sähköinen kaupankäynti ja 
kuluttajalakien yhtenäistämisen taso liittyvät tiiviisti toisiinsa. Kuluttajat haluavat tietää 
oikeutensa ja elinkeinonharjoittajat haluaisivat yhdet lait, joihin viitata, eivätkä koko
valikoimaa.

Edelleen on olemassa huomattava määrä kuluttajia, jotka eivät ole vielä tietoisia tarjouksista 
ja kilpailukykyisistä hinnoista, jotka ovat saatavilla vähittäismyyjiltä rajojen yli. Tällä hetkellä 
hintavertailuja tarjoavasta noin 300 verkkosivusta vain kourallinen tarjoaa rajatylittäviä 
hintakatsauksia. Tarvitaan yleiseurooppalaisia ja monikielisiä hintojen vertailusivustoja. 
Valinnanvapautta rajoittamatta Internetin voima pitäisi valjastaa niin, että hintaa ja laatua 
koskevat vertailut olisivat hyödyllisempiä ja tarkoituksenmukaisempia kuluttajille.

Ehdotukset:

 Kuluttajansuojadirektiivin hyväksyminen on edistysaskel oikeusvarmuuden 
lisäämisessä monien näkökulmien osalta. 

 Luodaan tehokas EU:n rajatylittävä vaihtoehtoinen riidanratkaisujärjestelmä 
mahdollisten ristiriitojen ratkaisemiseksi.  

 Perustetaan EU:n sähköisten oikeuksien kokoelma, kuten EU:n digitaalistrategiassa 
ilmoitettiin, sekä käytännesäännöt verkon käyttäjille.

 Edistetään EU:n kuluttajakeskusten resursseja ja lisätään niitä. 
 Perustetaan ja edistetään yleiseurooppalaisia ja monikielisiä hintojen vertailusivuja.
 Lisätään ja edistetään kuluttajien tiedotus- ja valistuskampanjoita.

PK-YRITYKSET

Pk-yritykset ovat EU:n talouden liikkeellepaneva voima. Pk-yritysten on tiedostettava 
aiempaa paremmin, että sähköinen kaupankäynti ja rajatylittävä kaupankäynti voivat olla 
niiden liiketoiminnan ydin. Sähköisen kaupankäynnin esteet on ylitettävä, ja tieto- ja 
viestintätekniikan osalta on edelleen paljon parantamisen varaa, ja EU:n teollisuuden tieto- ja 
viestintätekniikan innovaatiota voitaisiin hyödyntää paljon enemmän kilpailukyvyn ja kasvun 
puolesta. 

Sähköisestä kaupankäynnistä on tehtävä suurten yritysten lisäksi pk-yritysten painopistealue 
osana niiden ydintoimintaa. On olemassa lukuisia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat 
pelastaneet liiketoimintansa käymällä sähköistä kauppaa, ja myös muutamista, jotka ovat 
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moninkertaistaneet voittonsa ja luoneet monia työpaikkoja alettuaan käydä kauppaa 
sähköisesti. 
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Ehdotukset:

 On kannustettava eri aloitteiden käynnistämistä ja edistämistä. Tällaisia aloitteita ovat 
muun muassa sähköistä liiketoimintaa tukeva E-Business Support Network -verkosto 
(EBSN), joka yhdistää monia pk-yrityksiä ja liittää ne digitaalisiin toimitusketjuihin, 
tietoteknisten taitojen toimintasuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan standardointi ja 
muut aloitteet, joilla annetaan tietoa sähköisen kaupankäynnin eduista ja lisätään pk-
yritysten saatavilla olevaa tietoa ja edistetään niiden osallistumista sähköiseen 
kaupankäyntiin.

 Sähköisen laskutuksen, sähköisen hankinnan, sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen 
valtuutuksen kaltaisten välineiden kehittäminen.

Tietosuoja 

Yksityisyys ja tietoturva ovat kuluttajien suurimpia huolia, jotka saattavat estää heitä 
käymästä sähköistä kauppaa. Kaikki asiaankuuluvat edut ja oikeudet sekä perusvapauksien 
täysimääräinen suojelu on otettava huomioon digitaalisessa ympäristössä. Tietosuojasta 
annettu direktiivi 95/46/EY on pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka sen 
täytäntöönpanotavassa sekä tietojen siirtoa ja tietojen valvontaa koskevissa kustannuksissa on 
suuria eroja. 

Ehdotukset:

 Yhtenäistetään tämän alan sääntöjä ennustettavamman oikeudellisen ympäristön 
luomiseksi.  

 Tietojen avoimuus ja mahdollisuus korjata tai poistaa tietoja sekä ilmoittaa rikkomuksista 
ovat keskeisiä kysymyksiä. 

 Vähennetään hallinnollisia rasituksia ja yksinkertaistetaan ilmoitusmenettelyjä Internetiä 
ja verkkoympäristöä kohtaan tunnetun luottamuksen edistämiseksi.

 Mukautetaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä tuleviin tietosuojaa koskeviin uusiin 
haasteisiin ja innovaatioihin, joita ovat esimerkiksi uusi Internetiin perustuva 
tietojenkäsittely, jossa ohjelmistot, yhteiset resurssit ja tiedot ovat etäpalvelimilla 
(etäresurssipalvelu).

Postipalvelut 

Postipalvelujen sujuva toiminta on olennaista sähköiselle kaupankäynnille ja etämyynnille. 
Sähköisen kaupankäynnin eri tuotteita on saatavilla vain rajatylittävästä sähköisestä kaupasta, 
ja usein jopa kotimaasta saatavia tuotteita on mahdollista ostaa edullisemmin ulkomailta. Se 
tarkoittaa, että pakettien toimituspalvelu kasvaa edelleen.

Sekä toimittajat että ostajat katsovat tavaroiden fyysinen toimittamisen edelleen esteeksi. 
Rajatylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä paketin toimittaminen yhdestä maasta toiseen 
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voi olla tietyissä tapauksissa kalliimpaa kuin kotimaan sisäinen toimitus. Hintaerot voivat 
johtua muun muassa palvelun laadusta, seurantapalvelusta, etäisyydestä, ajoituksesta, 
alueiden välisistä vesialueista.

"Tavaroiden Frontexin" luominen EU:n ulkorajoille teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaa 
koskevien kysymysten käsittelemiseksi voisi olla haitallista, koska suojan lisäämisen sijasta se 
voisi vahingoittaa vakavasti posti- ja pikatoimitusketjuja ilman hyötyjä.

Liikenteestä annetussa valkoisessa kirjassa (KOM(2011)0144 lopullinen) vuosi 2030 on 
asetettu määräajaksi siirtää 30 prosenttia kuljetuksista raide- ja sisävesiliikenteeseen. On 
kiinnitettävä huomiota siihen, että sähköisen kaupankäynnin liiketoimintamalleja ei tuhota 
kuten seuraavan päivän toimituksia.

Ehdotukset:

 Yhtenäistetään ja yksinkertaistetaan sääntöjä, jotka vaikuttavat postipalveluihin 
rajatylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä, erityisesti alv-sääntöjä.

 Selkeytetään sääntöjä varastopalveluista (mitä ja kenen lakia sovelletaan ja kenen alv:a).

 Yhtenäistetään ympäristöveroja ja tiemaksuja (eli EU:n eurovinjetti), koska ne saattavat 
lisätä rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin asiakkaiden kuluja ja kustannuksia.

 Selkeytetään kuljetusoikeuksia ja parannetaan kuljetusten osalta seuraavia tekijöitä: 
luotettavuus, toimituksen nopeus, asiakasystävällinen palvelu ja asianmukainen 
palautuspolitiikka.

ALV 

Yksi suurimmista esteistä yleiseurooppalaisella tasolla on arvonlisävero. Alv:stä annettu 
vihreä kirja (KOM(2010)0695 lopullinen) on erinomainen väline lisäpohdintaan ja 
vuoropuheluun. Sähköisen kaupankäynnin ja verkkomyynnin edistämiseksi on kuitenkin 
mentävä pidemmälle. Tämä asia on ratkaistava sangen pian. Alv:n alentamiseen tai 
tarvittaessa siitä vapauttamiseen on mahdollisuuksia. Yleisön valistaminen sähköisen 
kaupankäynnin käyttämisestä on olennaista, ja nykyistä alv-järjestelmää sähköistä 
vähittäiskauppaa koskevasta valistuksesta on tarkistettava. 

Ehdotukset:

 Yksinkertaistetaan ja yhtenäistetään nykyisiä kaukomyynnin alv:tä koskevia sääntöjä
 Vähennetään erityisesti pk-yritysten hallinnollisia rasituksia
 Perustetaan yksi palvelupiste (vuoden 2004 ehdotus)
 Selkeytetään sitä, kenen toimivaltaa sovelletaan rajaylittävää sähköistä kaupankäyntiä 

koskeviin alv-asioihin,
 Selvitetään mahdollisuuksia vähentää alv:tä tai vapauttaa siitä rajaylittävissä sähköisissä 

toimissa.
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Teollis- ja tekijänoikeudet ja valvonta  

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu ja väärennösten ja piratismin torjunta ovat suuria 
haasteita. EU:n järjestelmä, joka tarjoaa oikeudelliset puitteet valvontaa, tekijänoikeuksia ja 
oikeuksien kollektiivista hallintaa koskevan lainsäädännön parantamiseksi ja 
ajanmukaistamiseksi niiden mukauttamiseksi 2000-luvun digitaaliseen talouteen, on 
ensisijaisen tärkeää.

Samalla, kun laillisen sähköisen kaupankäynnin annetaan edelleen kukoistaa, on 
välttämätöntä torjua laitonta toimintaa hillitsemällä väärennöksiä ja piratismia kuluttajien 
luottamuksen lisäämiseksi ja myös teollis- ja tekijänoikeuksien ja luovan työn tekijöiden ja 
keksijöiden töiden suojaamiseksi. Toukokuun 5. päivänä 2011 julkaistu 
yhteisymmärryspöytäkirja väärennettyjen tavaroiden myynnistä Internetissä oli hyvä 
edistysaskel ja se on avain sopimuksiin, joilla lisätään kuluttajien luottamusta ja kehitetään 
sähköistä kaupankäyntiä, koska sillä pannaan täytäntöön toimenpiteitä väärentämistä vastaan. 

Ehdotukset:

 Tarkastetaan henkisen omaisuuden valvontaa koskeva direktiivi, joka on määrä antaa 
vuonna 2012, täytäntöönpanon parantamiseksi ja sen mukauttamiseksi digitaaliseen 
aikakauteen.

 Tarkastetaan oikeudelliset puitteet, joissa teollis- ja tekijänoikeuksia käytetään.
 Ehdotetaan ja pannaan täytäntöön tehokas lainsäädäntö kollektiivisen hallinnan 

yksinkertaistamiseksi EU:ssa.
 Käynnistetään keskustelu audiovisuaalisten töiden sähköisen levittämisen 

mahdollisuuksista ja haasteista.

Luotettavuusmerkki 

EU:ssa on jo monia laatumerkkejä. Ongelmana on, että ne eivät tarjoa riittäviä takuita 
rajatylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä. Siksi tarvitaan EU:n luotettavuusmerkkiä.

EU:n luotettavuusmerkin on oltava yksinkertainen, hyvin jäsennelty ja täynnä sisältöä, jotta se 
toisi lisäarvoa sähköiseen kaupankäyntiin ja lisäisi kuluttajien luottamusta ja antaisi meidän 
edetä nopeasti avoimuuden alalla. Sen pitäisi olla yleismerkki, joka tarjoaa todelliset takuut 
sen koko soveltamisalalla sekä kuluttajien että yritysten luottamuksen lisäämiseksi, tarjoaa 
oikeusvarmuutta ja rahat takaisin -takuujärjestelmän kuluttajille, standardoidun EU:n 
vaihtoehtoisen riidanratkaisujärjestelmän, jossa on sähköinen ratkaisujärjestelmä sekä 
monikieliset palvelut, joissa on mahdollisuus myyjien luokitteluun ja asiakaspalautteeseen ja 
myös yritysten vastuuvelvollisuuteen siitä, mitä ne ilmoittavat. Luotettavuusmerkin 
antamiseen valtuutetun viranomaisen institutionaaliset puitteet ovat hankala kysymys, koska 
sisämarkkinoilla ei ole riippumatonta EU:n sääntelyviranomaista. Keskustelua on käytävä 
enemmän

Ehdotukset:
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 Luodaan päätöksentekijöiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden foorumi analysoimaan 
EU:n luotettavuusmerkkijärjestelmän täytäntöönpanoa.

 Sähköistä kaupankäyntiä koskevan luotettavuus merkin antamista koskevilla 
käytännesäännöillä on oltava Gold Standard -sertifiointi, jos niiden halutaan olevan 
tarkoituksenmukaisia ja näkyviä. Se tarkoittaa myös talousarvion kannalta järkevien 
investointien tekemistä, jotta merkistä voidaan tehdä todella tehokas.

Jatkotoimet 

 Tarvitaan kattavaa näkemystä sähköisen kaupankäynnin tarpeista. Nykyinen hajaannus 
sisämarkkinoilla 27 jäsenvaltiossa sekä alv:n erot on ratkaistava ja kuluttajien ja 
elinkeinonharjoittajien luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin on lisättävä. Nykyisten 
esteiden voittamiseksi perustetaan sisämarkkinoiden sähköisen kaupankäynnin 
erityisjärjestelmä tällä hetkellä EU:n toimielinten käsittelyssä olevan 28. järjestelmän 
mukaisesti. 

 Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin oheen olisi laadittava sähköisen kaupankäynnin 
toimenpidepaketti. 

 Työryhmä pyrkii edelleen kehittämään näissä neljässä kokouksessa jo tehtyä työtä 
sähköisen kaupankäynnin strategisena alkusoittona.


