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Johdanto ja tiivistelmä

Ehdotus uudeksi kattavaksi kuluttajien oikeuksia koskevaksi direktiiviksi on tähän mennessä 
kauaskantoisin Euroopan komission ehdottama muutos Euroopan kuluttajalainsäädäntöä 
koskevassa lähestymistavassa. Ehdotuksessa yhdistetään neljä olemassa olevaa yhteisön 
säädöstä yhdeksi kuluttajien oikeuksia koskevaksi direktiiviksi, ja kyseiseen säännöstöön 
sovelletaan täyden yhdenmukaistamisen periaatetta. Tämä eroaa kuluttajalainsäädännössä 
tällä hetkellä sovellettavasta täyden yhdenmukaistamisen periaatteesta, jota hiljattain käyttöön 
otettua sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä lukuun ottamatta 
sovelletaan kohdennetusti ja jota on rajoitettu alakohtaisesti, kuten kulutusluottoja koskevassa 
direktiivissä ja uudessa aikaosuusdirektiivissä, joissa molemmissa säädetään useista 
poikkeuksista.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) päätti analysoida komission tekemää 
vaikutusten arviointia varmistaakseen, perustuuko ehdotus vankkaan näyttöön, sekä toteuttaa 
julkisen kuulemisen, johon osallistui asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Koska valiokunta sai 
sidosryhmiltä erittäin paljon kannanottoja, se järjesti keskeisiä asioita koskevan kuulemisen 
myös Internetin välityksellä, jotta valiokunnan työstä voitiin tiedottaa jäsennellysti.

Kokoavasti voidaan todeta, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsenet tukevat 
yksimielisesti kahta tavoitetta eli yhtenäismarkkinoiden luomista kuluttajille ja yrityksille 
yksinkertaistamalla yrityksiä koskevia sääntöjä 27 jäsenvaltiossa sekä takaamalla 
kuluttajansuojan korkean tason tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa. Näitä tavoitteita 
tuettaessa on kuitenkin tärkeää analysoida ehdotuksen käytännön vaikutuksia, myös sitä, 
miten se vaikuttaa olemassa oleviin oikeuksiin ja oikaisukeinoihin ja onko se tasapainossa 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen velvoitteiden kanssa. Jotta ehdotukselle saadaan 
julkinen tuki koko Euroopan unionissa, on osoitettava selvästi, mitä hyötyä siitä on eri 
sidosryhmille. Tämän asiakirjan päätteeksi ehdotetaan siksi joitakin jatkotoimia, joiden avulla 
lainsäätäjät voivat viedä tätä ehdotusta eteenpäin.

Komission ehdotus ja sen tavoitteet

Kahdella kuluttajien sisämarkkinoita koskevalla tavoitteella on varmistettava,
(i) että kaikkien EU:n 27 jäsenvaltion kuluttajat voivat luottaa kuluttajansuojan 
korkeaan tasoon EU:ssa
(ii) että niin suuret kuin pienetkin yritykset voivat tarjota tavaroitaan ja palvelujaan 
kuluttajille ilman tarpeettomia esteitä kaikissa Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa.

Nämä tavoitteet on vahvistettu Euroopan parlamentin tämän alan toiminnassa, myös 
6. syyskuuta 2007 annetussa päätöslauselmassa kuluttajansuojaa koskevan yhteisön 
säännöstön tarkistamista käsittelevästä vihreästä kirjasta (Patrien mietintö).

Komission ehdotus kuluttajien oikeuksia koskevaksi direktiiviksi on tulosta vuonna 2004 
aloitetusta kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkastelusta, jonka tavoitteena oli 
yksinkertaistaa ja täydentää kuluttajansuojaa koskevaa voimassa olevaa sääntelykehystä. 
Kuulemisprosessin ja vaikutusten arvioinnin jälkeen komissio esitti 8. lokakuuta 2008 
ehdotuksen kuluttajien oikeuksia koskevaksi direktiiviksi, jolla neljä olemassa olevaa 
direktiiviä – kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu direktiivi (93/13/ETY), 
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kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskeva direktiivi (1999/44/EY), 
etäsopimuksia koskeva direktiivi (1997/7/EY) ja kotimyyntiä koskeva direktiivi 
(85/577/ETY) – yhdistetään yhdeksi laaja-alaiseksi direktiiviksi, jolla yksinkertaistetaan ja 
päivitetään voimassa olevia säännöksiä, poistetaan epäjohdonmukaisuuksia sekä täydennetään 
puutteita. Näiden muutosten pitäisi komission mukaan lujittaa kuluttajien luottamusta ja lisätä 
yritysten halukkuutta käydä kauppaa yli rajojen. Tämän ehdotuksen lisäksi alakohtaista 
lainsäädäntöä on jo ajantasaistettu ja tarkistettu aikaosuuksien (direktiivi 2008/122/EY) ja 
kulutusluottojen (direktiivi 2008/48/EY) aloilla.

Vaikutusten arvioinnissaan (SEK(2008)2547) Euroopan komissio myöntää, että vaikka 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten (B2C) sisämarkkinoiden toimivuudelle on useita 
käytännön ja rakenteellisia esteitä, esimerkiksi kielellisiä ja logistisia esteitä, B2C-sääntöjen 
hajanaisuus estää oleellisesti sisämarkkinoiden toimivuuden ja kuluttajien luottamuksen 
ulkomailta ostamiseen. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta kehotti komissiota 
laatimaan yksityiskohtaisemman vaikutusten arvioinnin ja korjaamaan havaitut puutteet. 
Komissio esimerkiksi toteaa, että lainsäädännön hajanaisuus on oleellinen este 
sisämarkkinoiden toimivuudelle, mutta ei esitä väitteensä tueksi mitään muita todisteita kuin 
vuonna 2008 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen. Arvioidessaan ehdotuksen talousvaikutuksia 
komissio ottaa lisäksi huomioon ainoastaan tiedonantovaatimusten vaikutukset. Vaikutusten 
arvioinnissa olisi määritettävä myös kokonaiskustannukset, ehdotuksen hyödyt ja vaihtoehdot, 
myös takuuajan pidentäminen/lyhentäminen, peruuttamista koskeva määräaika, 
oikaisumahdollisuudet, soveltamisalan laajentaminen etäsopimusten ja muualla kuin 
elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta sekä tuottajan suora vastuu. 
Komissio ei ole analysoinut riittävän yksityiskohtaisesti myöskään ehdotuksen oikeudellisia 
seurauksia. Se ei ole arvioinut asianmukaisesti, miten ehdotus vaikuttaa kansalliseen 
lainsäädäntöön.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita on näin ollen tarkasteltava perusteellisemmin. On 
osoitettava, mitä lisäarvoa ehdotus tarkalleen ottaen tuo kuluttajille siihen verrattuna, mitä 
voidaan saavuttaa yksittäisellä tai jäsenvaltion hallituksen toiminnalla. Lisäksi on 
selvennettävä komission väitettä, jonka mukaan tietyt kansallisessa sopimusoikeudessa 
säädetyt oikeudet eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan, vaikka niitä sovelletaan direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa kuluttajasopimuksissa (ks. erityisesti sivulla 5 oleva kohta 
"Tapaukset, joissa tavarat eivät ole sopimuksen mukaisia"). Jos tämä väite pitää paikkansa, 
ehdotus vaikuttaisi hieman vähemmän toissijaisuusperiaatetta koskevaan kysymykseen 
asianomaisilla aloilla. Näiden oikeuksien säilyttäminen merkitsisi kuitenkin markkinoiden 
jatkuvaa pirstoutumista, mikä kyseenalaistaisi ehdotuksen tavoitteiden saavuttamiseksi 
toteutettavien toimien asianmukaisuuden. Tämä liittyy näin ollen myös 
suhteellisuusperiaatteeseen.

Edellä esitetyn perusteella on otettu esiin joitakin keskeisiä näkökohtia, koska kuluttajien 
sisämarkkinoita koskevista kunnianhimoisista tavoitteista ollaan laajalti yhtä mieltä.

Ehdotuksen keskeisten näkökohtien tarkastelu

Yhdenmukaistamisen taso
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Ehdotuksessa säädetään täyden yhdenmukaistamisen periaatteesta. Yhdenmukaistamisen 
piiriin kuuluvat tietojen antamista koskevat säännöt, peruuttamisoikeus etäsopimuksissa ja 
muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyissä sopimuksissa, myyntisopimuksiin 
liittyvät kuluttajan oikeudet sekä kuluttajasopimusten kohtuuttomat sopimusehdot.

Patrien mietinnössä Euroopan parlamentti korosti, ettei yhdenmukaistaminen saa laskea 
kuluttajansuojan tasoa, ja vaati siksi kohdennettua täyttä yhdenmukaistamista siten, että 
tiettyjen säännösten täydestä yhdenmukaistamisesta päätetään tapauskohtaisesti. Euroopan 
parlamentti muistutti lisäksi, ettei yhdenmukaistaminen saa johtaa siihen, että tiettyjen 
kansallisten säädösten mukainen kuluttajansuojan taso laskee.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan järjestämään kuulemiseen osallistuneilla
sidosryhmillä on erilaisia näkemyksiä. Näkemykset jakautuvat siten, että yritysmaailman 
edustajat kannattavat laajalti ehdotuksen nykyistä versiota ja valtaosa kuluttajaryhmistä 
vastustaa sitä. Yritysjärjestöjen ylivoimainen enemmistö tukee täyttä tai kohdennettua täyttä 
yhdenmukaistamista. Niiden mielestä näin voidaan tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa ja 
mahdollisesti parantaa niiden kilpailukykyä lisäämällä halukkuutta rajat ylittävään 
kaupankäyntiin sekä vähentämällä hallinnollista rasitetta ja elinkeinonharjoittajille sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Valtaosa kuluttajajärjestöistä kannattaa 
vähimmäistason yhdenmukaistamista. Kuluttajajärjestöt väittävät, että ehdotus vaikuttaa 
yhteisön säännöstöön sisältyviin jo saavutettuihin oikeuksiin, eivätkä hyväksy minkäänlaista 
kuluttajien oikeuksien vähentämistä. Kuluttajien edustajat katsovat, että täyden 
yhdenmukaistamisen vaikutukset olisivat kohtuuttomia ja suhteettomia ehdotuksen 
tavoitteisiin nähden.

Soveltamisala

Kuluttajien oikeuksista annettua direktiiviä sovelletaan elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisiin (B2C) tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskeviin sopimuksiin. Yleisesti voidaan 
todeta, että direktiiviä sovelletaan kaikkiin myyntisopimuksiin eli myymälässä tehtyihin 
sopimuksiin, etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin 
sopimuksiin. Rahoituspalvelut kuuluvat ainoastaan sellaisten säännösten soveltamisalaan, 
jotka koskevat kohtuuttomia sopimusehtoja ja kiinnelainoja tai muita kiinteistölainoja, jotka 
on neuvoteltu kuluttajan kotona muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuvaa 
myyntiä koskevien säännösten nojalla. Aikaosuuksiin ja pakettimatkoihin sovelletaan 
ainoastaan kohtuuttomia sopimusehtoja koskevia säännöksiä.

Kuulemisessa tuotiin esiin joitakin direktiivin soveltamisalaan liittyviä erityisiä 
huolenaiheita. Useat yritysten edustajat vaativat säännöstä, jossa todetaan selvästi, ettei 
direktiiviä sovelleta yritysten väliseen toimintaan. Kuluttajille pieniä lainoja tarjoavat 
pyysivät selkeyttämään lainsäädännön sovellettavuutta kulutusluottoja koskevassa 
direktiivissä säädetyn rajan alittaviin lainamääriin. Jotkut yritysten edustajat olivat huolissaan 
direktiiviin sisältyvien muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tapahtuvaa myyntiä 
koskevien säännösten soveltamisesta pieniin maksutapahtumiin. Kuluttajajärjestöt vastustivat 
digitaalisten tuotteiden jättämistä näiden säännösten soveltamisalan ulkopuolelle, koska se 
estää ehdotuksen toimivuuden tulevaisuudessa. Digitaalisen alan yritykset kannattivat 
kuitenkin digitaalisten tuotteiden jättämistä soveltamisalan ulkopuolelle. Ne totesivat, ettei 
lisenssituotteita pidä kohdella samoin kuin muita tuotteita. Sekä yritys- että 
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kuluttajajärjestöjen edustajat pitivät valitettavana, että pakettimatkat on jätetty direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Sidosryhmät suhtautuivat ehdotettuihin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan määritelmiin 
yleisesti ottaen myönteisesti. Ne pyysivät selkeyttämään, miten kohdellaan sekä yksityisinä 
kuluttajina että kaupallisina toimijoina toimivien luonnollisten henkilöiden "sekatoimintaa". 
Haavoittuvaisiin kuluttajiin ja voittoa tavoittelemattomiin järjestöihin voitaisiin soveltaa 
erityissäännöksiä. Ehdotettuja määritelmiä olisi analysoitava tarkemmin, koska ne vaikuttavat 
oleellisesti elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välistä toimintaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan.

Tiedonantoa ja peruuttamista koskevat kuluttajien oikeudet etäsopimuksissa ja muualla 
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyissä sopimuksissa

Etäsopimuksissa ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyissä sopimuksissa 
peruuttamisoikeus on yhdenmukaistettu neljääntoista päivään. Ehdotuksessa otetaan 
käyttöön myös vakiomuotoinen peruuttamislomake. Eri sidosryhmät suhtautuvat yleisesti 
ottaen myönteisesti siihen, että peruuttamista koskevan määräajan laskennassa käytetään 
yhdenmukaista menetelmää. Useat kuluttajajärjestöt eivät kannattaneet sitä, että kuluttaja 
velvoitetaan ilmoittamaan peruuttamisesta pysyvällä välineellä. Kuluttajaryhmät 
kyseenalaistivat myös luetellut poikkeukset, joihin peruuttamisoikeutta ei sovelleta, 
esimerkiksi sen, ettei kyseistä oikeutta ole palveluissa, joiden suorittaminen on alkanut 
peruuttamista koskevan määräajan aikana.

Edustajilla oli erilaisia näkemyksiä peruuttamista koskevan määräajan pidentämisestä 
puutteellisten tietojen tapauksessa. Yritysjärjestöt olivat huolissaan yrityksille mahdollisesti 
aiheutuvista tappioista kuluttajien peruuttaessa sopimuksen pidennettynä peruuttamisaikana, 
ja kuluttajajärjestöt puolestaan vaativat ankarampia seuraamuksia.

Tapaukset, joissa tavarat eivät ole sopimuksen mukaisia

Ehdotuksessa säilytetään periaate, jonka mukaan elinkeinonharjoittaja on vastuussa 
kuluttajalle kahden vuoden ajan, jos tavarat eivät ole sopimuksen mukaisia. Koska 
ehdotuksessa sovelletaan täyttä yhdenmukaistamista, vastuuaika lyhenisi joissakin 
jäsenvaltioissa, joissa mahdollistetaan pitempi vastuuaika, joka voi olla esimerkiksi kuusi 
vuotta tai joissakin tapauksissa määrittelemätön. Jotkin kuluttajaryhmät pelkäsivät, että 
vastuuajan lyhentäminen voi lisätä kuluttajille tarjottavia kaupallisia sopimuksia, joissa 
sovelletaan pidennettyä takuuaikaa. Tätä asiaa tarkasteltiin myös sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan teettämässä tutkimuksessa, jossa todettiin, että kuluttajalla on 
käytännössä käytettävissään vähän oikaisukeinoja, kun sopimuksen tekemisestä on kuulunut 
kuusi kuukautta, joiden aikana todistustaakka on elinkeinonharjoittajalla.

Useat kuluttaja- ja yritysjärjestöt pyysivät, että ehdotuksessa otetaan käyttöön tuottajan 
suora vastuu.

Valiokunnalle esitettiin paljon huomautuksia kuluttajien käytettävissä olevien 
oikaisukeinojen hierarkiasta tapauksissa, joissa tavarat eivät ole sopimuksen mukaisia.
Kuluttajajärjestöt vastustivat voimakkaasti sitä, että elinkeinonharjoittaja voi valita virheen 
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oikaisutavan. Niiden mielestä on parempi, että kuluttaja voi valita tavaran korjauksen, 
takaisinmaksun tai vaihdon.

Monet eri tahoja edustavat sidosryhmät olivat erittäin huolissaan epäselvyydestä, joka liittyy 
ehdotukseen sisältyvien täysin yhdenmukaistettujen säännösten ja yleisessä kansallisessa 
sopimusoikeudessa säädettyjen oikaisukeinojen väliseen suhteeseen. Tällaisia kansallisia 
oikaisukeinoja ovat esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettava "right to reject" 
(hylkäämisoikeus) ja Ranskassa sovellettava "garantie des vices cachés" (piileviä virheitä 
koskeva takuu). Tämä kysymys otettiin esiin tarkasteltaessa toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, ja se on edelleen ehdotuksen keskeinen kohta, jota on analysoitava 
perusteellisesti.

Kohtuuttomat sopimusehdot

Ehdotuksessa saatetaan direktiivin 93/13/ETY säännökset ajan tasalle. Kyseistä direktiiviä 
sovelletaan kohtuuttomiin sopimusehtoihin, joista ei ole neuvoteltu erikseen, kuten 
vakioehtoihin. Ehdotukseen sisältyy kaksi kohtuuttomien sopimusehtojen luetteloa. 
Liitteessä II on luettelo sopimusehdoista, joita pidetään kaikissa olosuhteissa kohtuuttomina, 
eli niin kutsuttu musta lista. Liitteessä III on luettelo ehdoista, joita pidetään kohtuuttomina, 
ellei elinkeinonharjoittaja muuta osoita, eli niin kutsuttu harmaa lista. Näitä luetteloita 
sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja niitä voidaan muuttaa vain komiteamenettelyä 
noudattaen.

Kuluttaja- ja yritysjärjestöt totesivat olevansa huolissaan epäselvästä suhteesta näiden täysin 
yhdenmukaistettujen luettelojen ja jäsenvaltioiden erilaisten oikeuskäytäntöjen, ohjeiden sekä 
oikeudellisten ja hallinnollisten käytänteiden välillä. Samat huolenaiheet otettiin esiin 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa koskevassa Euroopan parlamentin mietinnössä, jossa 
suhtaudutaan samalla tavoin yhdenmukaistettuihin mustiin ja harmaisiin listoihin. 
Kuluttajaryhmät olivat erityisen huolissaan kansallisen joustavuuden häviämisestä tällä alalla.

Sidosryhmien ehdottamat vaihtoehdot

Internetin välityksellä järjestetyssä kuulemisessa sidosryhmiä pyydettiin esittämään 
näkemyksiään siitä, miten komission ehdotusta voitaisiin parantaa ja onko niiden mielestä 
olemassa parempia vaihtoehtoja. Tässä yhteydessä esitettiin joitakin ehdotuksia, joita 
kannattaa ehkä tarkastella ja analysoida tarkemmin. Jotkin esitetyistä vaihtoehdoista liittyvät 
komission laatimassa vaikutusten arvioinnissa käsiteltyihin vaihtoehtoihin, mutta niitä on 
tutkittava tarkemmin vaikutusten arvioinnissa esitettyjä todisteita koskevien huolenaiheiden ja 
joidenkin sidosryhmien reaktion vuoksi. Esitetyt vaihtoehdot ovat seuraavat:

– Sovelletaan täyttä yhdenmukaistamista, mutta lisätään huomattavasti kuluttajien 
oikeuksia ottaen huomioon kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvät 
parhaat käytänteet, jotta voidaan varmistaa, ettei tosiasiallisia oikeuksia menetetä 
missään tapauksissa.

– Sovelletaan vähimmäistason yhdenmukaistamista, ja lisätään huomattavasti 
kuluttajien oikeuksia ottaen huomioon kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöön 
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sisältyvät parhaat käytänteet. Näin varmistetaan huomattava tosiasiallinen 
yhdenmukaistaminen.

– Yhdistelmälähestymistapaa tai kohdennettua täyttä yhdenmukaistamista 
sovelletaan vain kaikkein tärkeimpiin laaja-alaisiin asioihin, kuten peruuttamista 
koskevan määräajan laskentaan ja määritelmiin.

– Sovelletaan niin kutsuttua "blue button" -lähestymistapaa, jossa direktiivin 
säännökset tarjotaan vaihtoehtoisena 28. järjestelmänä elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisessä rajat ylittävässä toiminnassa siten, että kuluttaja ja 
elinkeinonharjoittaja voivat nimenomaisesti sopia sen soveltamisesta.

– Sovelletaan kulutusluottoja koskevaan direktiiviin sisältyvää lähestymistapaa, 
jossa yhdistetään täysi yhdenmukaistaminen ja jäsenvaltioiden huomattava 
joustavuus sovellettavissa sääntelyvaihtoehdoissa.

– Säilytetään nykyiset neljä direktiiviä, joita tarkistetaan tarvittaessa erikseen, ja 
kiinnitetään enemmän huomiota täytäntöönpanon valvontaan, kuluttajien 
valistukseen ja tiedotukseen.

Jatkotoimet

Tässä asiakirjassa on tarkasteltu sidosryhmien esiin ottamia asioita sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan tähän mennessä tekemiä analyyseja. On selvää, että kaikki ovat 
pitkälti yhtä mieltä direktiivin tavoitteista, joiden mukaan pyritään helpottamaan yritysten 
markkinoille pääsyä ja varmistamaan kuluttajien luottamus sisämarkkinoihin etenkin 
nykyisen talouskriisin vuoksi. On kuitenkin vielä epäselvää, miten nämä tavoitteet voidaan 
saavuttaa parhaiten käytännössä. Tästä syystä työtä on vielä jatkettava seuraavissa asioissa:

– On selvennettävä direktiiviehdotukseen sisältyvien täysin yhdenmukaistettujen 
säännösten ja kansallisessa sopimusoikeudessa säädettyjen yleisten 
oikaisukeinojen välistä suhdetta.

– Komission on analysoitava yhdessä jäsenvaltioiden kanssa sitä, miten ehdotus 
vaikuttaa käytännössä kussakin jäsenvaltiossa sovellettaviin kuluttajien 
oikeuksiin.

– On selvitettävä direktiiviehdotuksen suhdetta voimassa olevaan yhteisön 
lainsäädäntöön, erityisesti sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaan 
direktiiviin, sähköistä kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin, palveludirektiiviin ja 
Rooma I -asetukseen sekä ehdotettuun yhteiseen viitekehykseen.

– Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä on arvioitava 
jälkikäteen, jotta voidaan analysoida täyden yhdenmukaistamisen soveltamista 
kattavaan laaja-alaiseen direktiiviin.

– Komission on tarkennettava vaikutusten arviointiaan ja analysoitava siinä 
perusteellisesti ehdotuksen hyötyjä ja kustannuksia ja esitettyjä vaihtoehtoisia 
lähestymistapoja sekä määritettävä ne selkeästi.

– Parlamentin ja komission on yhdessä tuettava sidosryhmien välistä vuoropuhelua, 
jotta päästään yksimielisyyteen siitä, mitä toimia on toteutettava, jotta sekä 
yritykset että kuluttajat hyötyvät direktiivistä käytännössä.


