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LYHYET PERUSTELUT

1. Johdanto

Komissio antoi 11. lokakuuta 2011 ehdotuksen asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta 
kauppalaista. Sillä pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toteutumista ja toimintaa 
helpottamalla rajatylittävän liiketoiminnan lisäämistä yritysten kannalta ja rajatylittävien 
ostosten tekemistä kuluttajien kannalta. Tähän tavoitteeseen pyritään yhteisellä 
eurooppalaisella kauppalailla eli itsenäisellä ja yhtenäisellä säädöksellä, jossa käsitellään sekä 
sopimusoikeudellisia seikkoja että kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä tavaroiden ja 
digitaalisen sisällön ostamisen yhteydessä. Kauppalakia on pidettävä toisena vaihtoehtoisena 
sopimusjärjestelynä jäsenvaltioiden oman sopimusoikeuden rinnalla. 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalla (IMCO) on tässä asiassa tärkeä rooli, koska 
lainsäädäntöehdotus on merkittävä sisämarkkinoiden kuluttajansuojan kannalta. Siksi 
valiokunta antaa asiasta vastaavalle oikeudellisten asioiden valiokunnalle (JURI) lausunnon 
Euroopan parlamentin työjärjestyksen 50 artiklan ("Valiokuntien yhteistyömenettely") 
mukaisesti, ja tämän lisäksi IMCO:lla on monella alalla jopa yksinomainen toimivalta. 

IMCO on asiasta vastaavan valiokunnan tavoin nimittänyt asiaa käsittelemään kaksi henkilöä, 
jotka ovat tehneet tiivistä yhteistyötä lausuntoa valmisteltaessa (muun muassa järjestämällä 
julkisen kuulemisen ja tarkistuttamalla komission vaikutustenarvioinnin laadun). Koska 
lausunnon valmistelijoilla oli erilaiset lähestymistavat, lausuntoluonnoksessa on kaksi osiota: 
1) yhteiset tarkistukset ja 2) kummankin valmistelijan erikseen ehdottamat tarkistukset. 
Jäljempänä kuvataan ensin lyhyesti yhteisiä tarkistuksia. Sen jälkeen kumpikin valmistelija 
perustelee omaa lähestymistapaansa.

2. Yhteisten tarkistusten perustelut

Kahden sopimuspuolen oikeuksia ja velvollisuuksia säätelevän säädöstekstin olisi oltava 
mahdollisimman selkeä ja täsmällinen. Tämä pätee erityisesti kuluttajien tapauksessa; erilaisia 
tulkintoja olisi pyrittävä välttämään niin pitkälle kuin se on mahdollista. Lisäksi on 
huolehdittava, että kauppalaki on yhdenmukainen voimassa olevien säädösten ja etenkin 
kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin kanssa. Siksi valmistelijat ehdottavat useita 
tarkistuksia, joissa täsmennetään käytettyjä käsitteitä ja mukautetaan niitä nykyisiin 
määritelmiin. Yhteisiä tarkistuksia esitetään myös digitaalisen sisällön 
sopimuksenmukaisuudesta, "vastikkeetta"-ilmauksesta sekä oikaisutarjouksesta sopimuksen 
purkamisen yhteydessä.

3. Erikseen esitettyjen tarkistusten perustelut:

a) Evelyne Gebhardt

Valinnaisten välineiden soveltumattomuus kuluttajansuojalainsäädännössä

Valmistelija suhtautuu periaatteessa epäillen komission ehdotuksen soveltuvuuteen. Kuluttaja 
tarvitsee erityistä suojelua sopimusoikeuden alalla, koska tietojen jakaminen on 



PE505.986v01-00 4/12 PA\927202FI.doc

FI

epäsymmetristä ja kuluttajan on voitava ostosopimusta tehdessään luottaa siihen, että 
kuluttajansuojan taso on korkea. Siksi unionin lainsäädäntövallan käyttäjän on luotava etenkin 
rajat ylittävän verkkokaupan alalla luotettavia säännöksiä yhdenmukaistamalla kansallista 
lainsäädäntöä. Aiemmin asiasta on säädetty muun muassa direktiivillä 2011/83/EU. Uusi 
valinnainen väline – jonka mahdollisesta soveltamisesta päättäisi tosiasiassa kauppias –
mutkistaisi oikeudellista tilannetta ja heikentäisi erityisesti kuluttajan asemaa. Valinnaisen 
kauppalain käyttöön ottaminen saattaisi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, mikä 
vaarantaisi sisämarkkinoiden toiminnan. Tätä on syytä välttää. Valmistelija on samaa mieltä 
lukuisten asiantuntijoiden kanssa siitä, että koska oikeuskäytäntöä ei ole, unionin 
tuomioistuimelta kuluisi monta vuotta ennen kuin se kykenisi tekemään sitovia päätöksiä 
yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevista tulkintakysymyksistä. Lisäksi valinnainen 
väline merkitsisi poikkeamista toistaiseksi menestyksekkäästä yhdenmukaistamisesta. 

Komission vaikutustenarvioinnin arvostelu

Valmistelija katsoo, että komission vaikutustenarvioinnissa olevat liiketoimintakustannuksia 
koskevat laskelmat ja kuluttajien luottamusta koskevat oletukset eivät ole vakuuttavia. Siinä 
ei ole myöskään otettu huomioon äskettäin hyväksytyn direktiivin 2011/83/EU eikä 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä (vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja verkkovälitteinen 
riidanratkaisu) koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisvaikutuksia. Tästä syystä JURI ja 
IMCO esittivät valmistelijan ehdotuksesta parlamentin vaikutustenarviointiyksikölle 
kysymysluettelon, jolla pyrittiin tarkastamaan komission tekemän vaikutustenarvioinnin laatu. 
Tulokset esitettiin 22. tammikuuta 2013 JURI:ssa ja ne vahvistavat pitkälti valmistelijan 
epäilyt paikkansapitäviksi. Analyysissa korostetut menetelmiä koskevat heikkoudet vesittävät 
vaikutustenarvioinnin todistusvoimaisuuden niin merkittävästi, että asiaa ei voida puolustella 
eikä korjata sillä, että liiketoimintakustannuksia koskevia laskelmia varten ei ole olemassa 
yleisesti hyväksyttyä mallia. 

Digitaalista sisältöä, niihin liittyviä palveluja ja takuuta koskevien seikkojen 
vähimmäistason yhdenmukaistaminen

Tästä syystä valmistelija ei voi kannattaa komission ehdotusta valinnaisesta yhteisestä 
eurooppalaisesta kauppalaista. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että kuluttajia koskevan 
sopimusoikeuden alalla tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia säännöksiä. Tästä syystä hän 
ehdottaa valinnaisen kauppalain vaihtoehtona, että jatketaan kuluttajia koskevasta 
sopimusoikeudesta annetun EU-lainsäädännön kehittämistä ja pyritään täydentämään sitä. 
Kun direktiivi 2011/83/EU oli hyväksytty, kuluttajia koskevaan sopimusoikeuteen jäi vain 
muutamia aloja, jotka voidaan nykyaikaistaa käsiteltävänä olevalla direktiiviehdotuksella. 
Lisäksi on syytä ottaa huomioon verkkokaupassa tapahtunut kehitys ja käsitellä myös 
digitaalista sisältöä koskevia sopimuksia. Valmistelija katsoo lisäksi, että on syytä paneutua 
myös digitaaliseen sisältöön liittyviin palveluihin, koska ne ovat tiiviisti kytköksissä 
ostosopimukseen.
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b) Hans-Peter Mayer

Välineen valinta ja tarpeellisuus

Euroopan parlamentti antoi 8. kesäkuuta 2011 valiokunta-aloitteisen päätöslauselman 
"Toimintavaihtoehdoista etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrittäjiä hyödyttävää eurooppalaista 
sopimusoikeutta" (P7_TA(2011)0262). Parlamentti puolsi selkeästi päätöslauselman 
5 kohdassa asetukseen perustuvaa valinnaista välinettä. Parlamentti korosti, että valinnainen 
väline olisi luotava asetuksella, koska sillä olisi suora, etuja tarjoava vaikutus yrityksiin 
(kustannusten väheneminen, koska lainvalintasäännöstä tulisi tarpeeton) ja kuluttajiin 
(oikeusvarmuus, luottamus, korkeatasoinen kuluttajansuoja). Tähän tulokseen on tultu myös 
komission 11. lokakuuta 2011 tekemässä vaikutustenarvioinnissa, jonka laatua ja 
uskottavuutta ei ole syytä moittia, kuten myös Euroopan parlamentin vaikutustenarviointi 
osoittaa.
Valmistelijan mielestä on kyse siitä, että kuluttaja ei voi tehdä kaikissa jäsenvaltioissa 
ostoksia verkkokaupassa, koska yritys ei käy verkkokauppaa tai käy sitä vain tietyissä 
jäsenvaltioissa.
Ensin täytyy huolehtia verkkokaupan toteutumisesta, vasta sen jälkeen voidaan soveltaa 
loppupään mekanismeja kuten verkkovälitteistä riidanratkaisua ja vaihtoehtoista 
riidanratkaisua. Valmistelija pitää tärkeimpänä, että markkinat avautuvat. Kootut tiedot ja 
tosiseikat osoittavat, että tämä on suuri ongelma yhteisillä sisämarkkinoilla.
Tästä syystä valmistelija katsoo, että uudella välineellä on jatkettava sisämarkkinoiden 
avaamista ja tarjottava sekä kuluttajille että yrityksille mahdollisuus tehdä ostoksia rajojen yli 
ja myydä rajojen yli helposti, nopeasti ja edullisesti.

Välineen sisältö:
Valmistelija pyrkii ehdotuksillaan yksinkertaiseen ja helposti hahmotettavaan tekstiin. 
Tärkeintä on, että säädöstekstin avulla kyetään takaamaan kuluttajien oikeuksien ja yritysten 
oikeuksien hyvä tasapaino. 
Ehdotuksella tarjotaan erittäin korkea kuluttajansuojan taso, joka ylittää monissa kohdin 
yksittäisissä jäsenvaltioissa tarjottavan kuluttajansuojan. Ehdotus tuottaa siten etuja sekä 
yrityksille, jotka voivat toimia Euroopan eri markkinoilla helpommin, että kuluttajille, joiden 
suojan taso paranee. Valmistelija on vakuuttunut siitä, että tämä valinnainen väline toteutuu 
pitkällä aikavälillä ja elävöittää sisämarkkinoita niin kuluttajien kuin yritystenkin eduksi.

Valmistelija katsoo myös, ettei tiedottamisvelvoitteita pidä viedä liiallisuuksiin. Viittaukset 
muihin voimassa jo oleviin säädöksiin johtavat sekaannuksiin, ja nämä viittaukset olisi 
muotoiltava paremmin. Valmistelija aikoo yksinkertaistaa ehdotusta poistamalla siitä käsitteet 
"toimittaja", "käyttäjä", "palveluntarjoaja" ja "asiakas". Hän katsoo, että osapuolista voidaan 
käyttää nimityksiä "ostaja" ja "myyjä", olipa sitten kyse tavaroiden myynnistä, millaisen 
hyvänsä digitaalisen sisällön saataville asettamisesta taikka sisältöön liittyvien palvelujen 
tarjoamisesta. Tällä muutoksella voidaan yksinkertaistaa nelisenkymmentä säännöstä.

Valmistelija haluaa konkretisoida komission ehdotusta. Tavoitteena on erityisesti säädösten 
täsmentäminen sekä tiettyjen epätäsmällisten oikeudellisten käsitteiden ja niistä aiheutuvan 
oikeudellisen epävarmuuden välttäminen. Ei ole mitenkään epätavanomaista, että 
yksittäistapauksissa jouduttaisiin turvautumaan unionin tuomioistuimeen. Valmistelija katsoo 
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kuitenkin, että kaavailluilla parannuksilla pienennettäisiin huomattavasti tämän vaihtoehdon 
todennäköisyyttä. 

Valmistelija pitää JURI:n ehdotusta hyvänä kompromissina sen pyrkiessä rajaamaan 
soveltamisalan verkkokauppaa ja etämyyntiä koskeviin sopimuksiin. Hänen mielestään myös 
IMCO:n olisi selvitettävä asiaa menettelyn myöhemmissä vaiheissa.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Henkilöä olisi pidettävä kuluttajana 
myös siinä tapauksessa, että kyseessä on 
kahta päämäärää palveleva sopimus eli 
sopimus tehdään tarkoituksessa, joka 
kuuluu osittain henkilön 
ammattitoimintaan ja osittain muuhun 
kuin ammattitoimintaan ja kun 
ammattitoimintaan liittyvä tarkoitus on 
niin vähäinen, ettei se ole vallitseva 
sopimuskokonaisuudessa.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on johdettu kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin 17 johdanto-osan kappaleesta.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ’elinkeinonharjoittajalla’ luonnollista 
tai oikeushenkilöä, joka toimii omaan
elinkeino- tai ammattitoimintaansa 

(e) 'elinkeinonharjoittajalla' luonnollista 
henkilöä tai joko yksityisessä tai julkisessa 
omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka 
sopimuksia tehdessään toimii 
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kuuluvassa tarkoituksessa; tarkoituksessa, joka kuuluu hänen
elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä 
elinkeinonharjoittajan nimissä tai 
puolesta toimivaa henkilöä;

Or. de

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka 
toimii sellaisessa tarkoituksessa, joka ei 
liity hänen elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa;

(f) 'kuluttajalla' luonnollista henkilöä, joka 
toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 
elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

Or. de

Perustelu

Määritelmän olisi oltava samanlainen kuin kuluttajien oikeuksia koskevassa direktiivissä 
annettu määritelmä.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(h) ’tavaralla’ aineellisia irtaimia esineitä, 
ja pois lukien:

(h) 'tavaralla' aineellista irtainta esinettä, 
lukuun ottamatta esineitä, jotka myydään 
pakkohuutokaupalla tai muuten lain 
nojalla; tavaroina pidetään myös vettä, 
kaasua ja sähköä, jos niitä pidetään 
kaupan tiettynä tilavuutena tai 
määrättynä määränä;

Or. de

Perustelu

Määritelmän olisi oltava samanlainen kuin kuluttajien oikeuksia koskevassa direktiivissä 
annettu määritelmä ja etenkin tavaroiden mainitsemisjärjestyksen osalta.
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Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sähköä ja maakaasua; ja Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) vettä ja muita kaasuja kuin 
maakaasua, paitsi jos niitä pidetään 
kaupan tiettynä tilavuutena tai 
määrättynä määränä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – m alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(m) ’myyntisopimukseen liittyvällä 
palvelulla’ tavaroihin tai digitaaliseen 
sisältöön liittyvää palvelua, kuten 
asennusta, huoltoa, korjausta tai muuta 
käsittelyä, jonka tavaroiden myyjä tai 
digitaalisen sisällön toimittaja tarjoaa 
myyntisopimuksen, digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen tai 
sellaisen niihin liittyvän erillisen 
palvelusopimuksen mukaisesti, joka on 
tehty samaan aikaan kuin myyntisopimus 
tai digitaalisen sisällön toimittamista 
koskeva sopimus, ja pois lukien:

(m) 'myyntisopimukseen liittyvällä 
palvelulla' tavaroihin tai digitaaliseen 
sisältöön liittyvää palvelua, kuten 
asennusta, huoltoa, korjausta tai muuta 
käsittelyä, jonka tavaroiden myyjä tai 
digitaalisen sisällön toimittaja tarjoaa 
myyntisopimuksen, digitaalisen sisällön 
toimittamista koskevan sopimuksen tai 
sellaisen niihin liittyvän erillisen 
palvelusopimuksen mukaisesti, joka on 
tehty samaan aikaan tai samassa 
yhteydessä kuin myyntisopimus tai 
digitaalisen sisällön toimittamista koskeva 
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sopimus, ja pois lukien:

Or. de

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) ’palveluntarjoajalla’ tavaran myyjää tai 
digitaalisen sisällön toimittajaa, joka 
sitoutuu tarjoamaan asiakkaalle näihin 
tavaroihin tai tähän digitaaliseen 
sisältöön liittyviä palveluja;

(n) 'palveluntarjoajalla' yrittäjää, joka 
sitoutuu tarjoamaan liitännäispalvelun;

Or. de

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

(s) ’kaupallisella takuulla’ 
elinkeinonharjoittajan tai tuottajan 
kuluttajalle 106 artiklan mukaisten 
tavaran virhettä koskevien lakisääteisten 
velvoitteiden lisäksi antamaa sitoumusta 
palauttaa kauppahinta tai vaihtaa, korjata 
tai huoltaa tavara tai digitaalinen sisältö, 
jos se ei vastaa niitä ominaisuuksia tai 
muita kuin vaatimuksenmukaisuuteen
liittyviä ehtoja, jotka on vahvistettu 
takuuilmoituksessa tai sopimuksen 
tekohetkellä tai ennen sopimuksen 
tekemistä saatavilla olevassa tavaraa 
koskevassa mainonnassa;

(s) 'kaupallisella takuulla' 
elinkeinonharjoittajan tai tuottajan (takuun 
antajan) kuluttajalle 
sopimuksenmukaisuutta koskevien 
lakisääteisten velvoitteiden lisäksi antamaa 
sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa 
tai korjata tavara tai digitaalinen sisältö 
taikka muulla tavoin huolehtia tavarasta, 
jos se ei vastaa niitä ominaisuuksia tai 
muita kuin sopimuksenmukaisuuteen
liittyviä vaatimuksia, jotka on esitetty 
takuuilmoituksessa tai 
sopimuksentekohetkellä tai ennen sen 
tekemistä saatavilla olevassa tavaraa tai 
digitaalista sisältöä koskevassa 
mainonnassa;

Or. de
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Perustelu

Määritelmän olisi oltava samanlainen kuin kuluttajien oikeuksia koskevassa direktiivissä 
annettu määritelmä.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(s a) 'korjauksella' tavaran tai digitaalisen 
sisällön sopimuksenmukaisen tilan 
palauttamista tai aikaansaamista, kun
sopimusta on rikottu; 

Or. de

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – s b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(s b) "tuottajalla" luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai 
valmistuttaa tavaran taikka tuottaa tai 
tuotattaa digitaalisen sisällön, 
kulutustavaran valmistajaa, tai sitä, joka 
tuo kulutustavaran tai digitaalisen 
sisällön Euroopan unionin alueelle taikka 
sitä, joka esiintyy tuottajana liittämällä 
kulutustavaraan tai digitaaliseen sisältöön 
nimensä, tavaramerkkinsä tai muun 
erottuvan tunnuksensa;

Or. de

Perustelu

Määritelmä perustuu kulutustavaroiden kauppaa koskevassa direktiivissä 1999/44/EY 
olevaan määritelmään. 
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Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

(t) ’pysyvällä välineellä’ välinettä, jonka 
avulla osapuoli voi säilyttää hänelle 
henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, 
että tiedot ovat helposti saatavilla 
myöhempää käyttöä varten tietojen 
käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen 
ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen 
tietojen tulostamisen muuttumattomina;

(t) 'pysyvällä välineellä' välinettä, jonka 
avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja
voi tallentaa hänelle osoitettuja tietoja 
siten, että tiedot ovat saatavilla 
myöhempää käyttöä varten tietojen 
käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen 
ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen 
tietojen toisinnan muuttumattomina;

Or. de

Perustelu

Määritelmän olisi oltava samanlainen kuin kuluttajien oikeuksia koskevassa direktiivissä 
annettu määritelmä. Ilmaus "henkilökohtaisesti" olisi kuitenkin poistettava, koska muutoin 
voitaisiin tulla siihen käsitykseen, että kyseessä on aina oltava vain yhdelle osapuolelle 
osoitettu tieto. 

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – y a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(y a) 'vastikkeettomalla tuottamisella' 
tavaran sopimuksenmukaisen tilan 
palauttamista tai aikaansaamista ottaen 
huomioon tarvittavat kustannukset, 
erityisesti lähettämisestä, työstä ja 
materiaalista aiheutuvat kustannukset.

Or. de

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 105 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos elinkeinonharjoittajan on 
myöhemmin päivitettävä digitaalista 
sisältöä, elinkeinonharjoittajan on 
varmistettava, että digitaalinen sisältö 
pysyy sopimuksenmukaisena koko 
sopimuksen voimassaolon ajan.

4. Jos elinkeinonharjoittajan on 
myöhemmin päivitettävä digitaalista 
sisältöä tai jos hän toimittaa sen osat 
erillisinä, elinkeinonharjoittajan on 
varmistettava, että digitaalinen sisältö 
pysyy sopimuksenmukaisena koko 
sopimuksen voimassaolon ajan.
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3. Ilmoitus sopimuksen purkamisesta ei 
estä tekemästä oikaisutarjousta.

Poistetaan.
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