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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY 
täytäntöönpanosta
(2013/2116(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä 
kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla (”sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskeva direktiivi”)1,

– ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle aiheesta ”Ensimmäinen kertomus sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä koskevan direktiivin soveltamisesta” (COM(2013)0139,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin
soveltamisesta (COM(2013)0138,

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien 
kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta 
yhteistyöstä”)2,

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/27/EY kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista3,

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 
annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 
annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta4,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän tutkimuksen 
sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 2005/29/EY sekä 
harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisesta5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

                                               
1 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
3 EYVL L 166, 11.6.1998, s. 51.
4 Hyväksytyt tekstit 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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A. katsoo, että kulutus on yksi unionin kasvun moottoreista ja että tämän vuoksi kuluttajilla 
on olennaisen tärkeä rooli unionin taloudessa;

B. katsoo, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi 2005/29/EY on 
unionin tärkein lainsäädännöllinen väline, jolla säädellään harhaanjohtavaa mainontaa ja 
muita sopimattomia menettelyjä yritysten ja kuluttajien välisissä liiketoimissa;

C. katsoo, että niin sanotun sisämarkkinalausekkeen avulla direktiivillä pyritään 
varmistamaan kuluttajansuojan korkea taso koko unionissa samalla kun taataan yrityksille 
tärkeä oikeussuoja sekä rajat ylittävän kaupan esteiden väheneminen;

D. ottaa huomioon, että väliaikaiset poikkeukset, joiden perusteella jäsenvaltioiden oli 
mahdollista jatkaa sellaisten direktiiviä rajoittavampien tai ohjailevampien kansallisten 
säännösten soveltamista, joilla pantiin täytäntöön muuhun unionin lainsäädäntöön 
sisältyviä yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa koskevia lausekkeita, raukesivat 
12. kesäkuuta 2013;

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot voivat halutessaan vapaasti ulottaa direktiivin 
soveltamisen yritysten välisiin suhteisiin ja että tähän mennessä ainoastaan neljä 
jäsenvaltiota on tehnyt näin;

F. ottaa huomioon, että komissio on ilmoittanut ehdottavansa lähiaikoina harhaanjohtavasta 
ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY tarkistamista, jossa 
keskityttäisiin yritysten välisiin suhteisiin;

G. ottaa huomioon, että digitaalitalouden kehittyminen ja kaikki siihen liittyvät teknologiset 
sovellukset ovat mullistaneet ostotottumukset ja yritysten tavan mainostaa ja myydä 
tavaroita ja palveluja;

1. korostaa direktiivillä käyttöön otettujen säännösten vaikuttavuutta sekä niiden merkitystä, 
kun pyritään lisäämään kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien luottamusta liiketoimiin, 
erityisesti rajatylittäviin liiketoimiin, sisämarkkinoilla ja takaamaan yrityksille parempi 
oikeussuoja;

2. pitää valitettavana, että huolimatta direktiivin 2006/114/EY säännöksistä, joilla pyritään 
torjumaan harhaanjohtavia menettelyjä mainonnan alalla yritysten välisissä suhteissa, 
joitakin näistä menettelyistä esiintyy edelleen, etenkin yrityshakemistoja koskevia 
huijauksia; panee merkille komission aikeen ehdottaa lähiaikoina direktiivin 2006/114/EY 
tarkistamista, jossa keskityttäisiin yritysten välisiin suhteisiin, jotta harhaanjohtavia 
menettelyjä voitaisiin torjua paremmin; ei pidä tarkoituksenmukaisena, että 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä suhteita koskevan direktiivin 2005/29/EY 
soveltamisalaa laajennettaisiin tällä hetkellä koskemaan yritysten välisiä suhteita;

3. katsoo, että liitteessä I olevan mustan listan laajentaminen ei näytä tässä vaiheessa 
aiheelliselta; kehottaa kuitenkin komissiota laatimaan listan menettelyistä, jotka 
kansalliset viranomaiset ovat todenneet sopimattomiksi direktiivin yleisten periaatteiden 
mukaisesti, jotta voidaan arvioida, onko tarpeen laajentaa listaa tulevaisuudessa;
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4. muistuttaa, että 12. kesäkuuta 2013 alkaen jäsenvaltiot eivät ole enää voineet pitää 
voimassa säännöksiä, jotka oli siihen asti säilytetty väliaikaisten poikkeusten perusteella; 
kehottaa tämän vuoksi jäsenvaltioita saattamaan toimintansa direktiivin säännösten 
mukaiseksi mahdollisimman pian;

5. pitää tärkeänä ja välttämättömänä, että jäsenvaltiot soveltavat direktiiviä täysimääräisesti 
ja panevat sen täytäntöön asianmukaisesti;

6. kannustaa komissiota seuraamaan edelleen tarkasti direktiivin soveltamista ja tarvittaessa 
nostamaan kanteen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka rikkovat direktiiviä, laiminlyövät sen täytäntöönpanon tai 
eivät sovella sitä asianmukaisesti;

7. pitää tärkeänä direktiivin soveltamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten välisen 
yhteistyön tehostamista; kannustaa tässä yhteydessä komissiota toteuttamaan 
perusteellisen selvityksen kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
soveltamisalasta, vaikuttavuudesta ja toimintamekanismeista, kuten se on sitoutunut 
tekemään vuoden 2014 loppuun mennessä;

8. korostaa, että kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen puitteissa 
toteutetut tehoiskut ovat tärkeitä, ja kehottaa komissiota kehittämään ja tehostamaan niitä; 
kehottaa komissiota yhdistämään kerätyt tiedot ja luettelon komission ja jäsenvaltioiden 
tehoiskujen jälkeen toteuttamista toimista ja julkaisemaan selvityksensä;

9. pitää valitettavana, että vaikka lentoliikenteen hinnoittelusta on olemassa unionin 
säännöksiä ja kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen puitteissa 
toteutettiin vuonna 2007 tehoisku, joka kohdistui lentolippuja myyviin internetsivustoihin, 
kuluttajat ovat edelleen lukuisten harhaanjohtavien menettelyjen uhreja tällä alalla;

10. katsoo, että direktiivin noudattamatta jättämisestä asetettavat seuraamukset eivät saisi 
koskaan olla pienempiä kuin hyöty, joka saadaan sopimattomaksi tai harhaanjohtavaksi 
katsotusta menettelystä; muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että direktiivissä säädetään, että 
seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia; pyytää komissiota 
kokoamaan yhteen ja analysoimaan tietoja seuraamuksista, joita jäsenvaltiot ovat 
asettaneet;

11. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on perustanut tietokannan sopimattomista 
kaupallisista menettelyistä; pitää valitettavana, että tietokanta on käytettävissä vain 
englanninkielisenä; pyytää komissiota lisäämään asteittain niiden kielten määrää, joilla 
tietokanta on käytettävissä, ja parantamaan sen näkyvyyttä etenkin talouden toimijoiden 
keskuudessa;

12. korostaa niiden ohjeiden merkitystä, jotka komissio on laatinut direktiivin soveltamisesta; 
pitää myönteisenä komission aikomusta tarkistaa ohjeita vuoteen 2014 mennessä;

13. korostaa, että kuluttajilla on oltava mahdollisuus käyttää tehokkaita, nopeita ja 
kohtuuhintaisia muutoksenhakukeinoja; pyytää tässä yhteydessä jäsenvaltioita panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön vaihtoehtoisia ja tuomioistuinten ulkopuolisia 
riitojenratkaisumenettelyjä koskevan direktiivin verkkokauppaan liittyvissä riita-asioissa;
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14. muistuttaa, että kollektiiviset oikeussuojakeinot ovat kuluttajien kannalta hyödyllisiä; 
kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen, jolla perustettaisiin rajatylittävissä 
tapauksissa sovellettava unionin laajuinen yhtenäinen kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
mekanismi kuluttajansuoja-asioissa; korostaa, että kollektiivisia oikeussuojakeinoja 
koskevassa unionin lähestymistavassa on keskityttävä ensisijaisesti kollektiivisiin 
kanteisiin, joita saavat esittää kansallisella tasolla asianmukaisesti tunnustetut tahot, ja sen 
on perustuttava vapaaehtoiseen osallistumiseen (”opt-in”);

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Direktiivillä 2005/29/EY pyritään suojelemaan kuluttajia elinkeinonharjoittajien 
sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä ja lisäämään kuluttajien luottamusta liiketoimiin 
sisämarkkinoilla samalla kun taataan yrityksille parempi oikeussuoja.

Vaikka valmistelija on sitä mieltä, että nykyisen direktiivin säännökset ovat tyydyttäviä, eikä 
pidä tarpeellisena direktiivin sisällön perusteellista tarkistamista tällä hetkellä, hän pitää 
olennaisen tärkeänä, että jäsenvaltiot panevat direktiivin täysimääräisesti täytäntöön ja 
soveltavat sitä asianmukaisesti.

Kysymys siitä, onko tarkoituksenmukaista ulottaa direktiivin soveltamisala koskemaan 
yritysten välisiä suhteita, on aiheellinen, jotta voidaan ratkaista yrityshakemistoja koskeviin 
huijauksiin liittyvä ongelma. Komissio on arvioinut kertomuksessaan COM(2013)0139, että 
se ei ole paras mahdollinen vaihtoehto, ja esittelijä on samaa mieltä.

– Direktiivin 2006/114/EY soveltamisalaan sisältyy mahdollisuus torjua näitä menettelyjä, 
ja komissio, joka on ilmoittanut aikeestaan esittää lähiaikoina tämän direktiivin 
tarkistamista, voi siinä yhteydessä esittää tarpeellisiksi katsomiaan täsmennyksiä nykyisen 
säädöksen tehostamiseksi. Parlamentti pitää kiinni asemastaan toisena lainsäädäntövallan 
käyttäjänä tässä yhteydessä.

– Jäsenvaltiot voivat jo halutessaan soveltaa direktiiviä 2005/29/EY yritysten välisiin 
suhteisiin, ja tähän mennessä ainoastaan neljä jäsenvaltiota on tehnyt näin.

– Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä suhteita koskevan direktiivin soveltamisalan 
ulottaminen koskemaan yritysten välisiä suhteita vaikuttaisi kielteisesti nykyisen 
säädöksen selkeyteen, sillä siinä erotetaan selvästi yritysten väliset suhteet sekä yritysten 
ja kuluttajien väliset suhteet.

– Direktiivin 2005/29/EY laajentaminen koskemaan yritysten välisiä suhteita velvoittaisi 
sen soveltamisesta vastaavat viranomaiset käsittelemään myös yritysten välisiä suhteita 
koskevia tapauksia (yritysten ja kuluttajien välisiä suhteita koskevien tapausten lisäksi), 
mistä voisi aiheutua niille käytännön ongelmia.

Kaikkien näiden syiden vuoksi valmistelija samoin kuin komissio ei pidä direktiivin 
2005/29/EY soveltamisalan laajentamista yritysten välisiin suhteisiin tässä vaiheessa 
aiheellisena.

Direktiivin soveltamista on tehostettava, puutteita on korjattava ja komission on seurattava 
tarkasti direktiivin soveltamista ja nostettava viipymättä kanne Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen mukaisesti niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka rikkovat direktiiviä, 
laiminlyövät sen täytäntöönpanon tai eivät sovella sitä asianmukaisesti.

Valmistelija korostaa myös tarvetta tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen puitteissa. Komission ehdotus 
asianomaisille viranomaisille ja oikeusjärjestelmän toimijoille tarjottavasta koulutuksesta on 
hyvä, ja siinä olisi keskityttävä etenkin lisäämään tietoa muissa jäsenvaltioissa käyttöönotetun 
järjestelmän toiminnasta.
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Esittelijä muistuttaa, että tehoiskut ovat tärkeitä, ja pyytää tehostamaan niitä. Lisäksi on 
toivottavaa, että tehoiskujen aikana kerätyt tiedot sekä niiden johdosta toteutetut toimet 
julkistetaan.

Vaikka jäsenvaltiot soveltaisivat direktiiviä asianmukaisesti ja täysimääräisesti, yritykset 
saadaan kunnioittamaan sitä täysimääräisesti ainoastaan tehostamalla ennaltaehkäisyä ja 
osoittamalla selvästi, että direktiivin rikkomisesta asetetaan seuraamuksia. Valmistelija 
katsoo, että sopimattomasta menettelystä hyötyminen ei saisi koskaan olla mahdollista: 
seuraamusten olisi aina oltava suurempia kuin tällaisista menettelyistä saatava hyöty. 
Kansallisten viranomaisten välinen vuoropuhelu sekä kansallisten viranomaisten ja komission 
välinen vuoropuhelu sopimattomien kaupallisten menettelyjen harjoittamisesta tuomituille 
yrityksille asetetuista seuraamuksista voisi olla hyödyllistä.

Vaikka direktiivin sisältöä ei pidä muuttaa tässä vaiheessa, tietyt täsmennykset ovat tarpeen, 
ja valmistelija pitää myönteisenä komission aikomusta saattaa lähikuukausina direktiiviin 
liitteenä olevat ohjeet ajan tasalle.

Ohjeiden ajan tasalle saattamisen yhteydessä on hyvä täsmentää ennen sopimuksen tekoa 
annettavia tietoja, jotka myyjän on annettava kuluttajalle takuuasioista, sekä menettelyjä, 
jotka ovat sopivia lentoliikenteen hinnoittelua koskevassa mainonnassa. Molemmat alat ovat 
tärkeitä kuluttajansuojan kannalta.

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan tietokannan hyödyllisyys tunnustetaan 
laajasti, ja valmistelija on tyytyväinen komission haluun kehittää sitä. Se, että tietokanta on 
käytettävissä vain englanninkielisenä, voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia joillekin pk- ja 
mikroyrityksille. Tässä yhteydessä olisi hyödyllistä etenkin pk- ja mikroyritysten kannalta, 
että tietokanta voisi olla käytettävissä EU:n eri kielillä.

On olennaisen tärkeää varmistaa kuluttajille tehokkaat, nopeat ja kohtuuhintaiset 
muutoksenhakukeinot. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön vaihtoehtoisia ja tuomioistuinten ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä koskeva 
direktiivi verkkokauppaan liittyvissä riita-asioissa.

Valmistelija muistuttaa, että monet kuluttajat epäröivät pyytää korvausta, kun kyseessä on 
heidän mielestään pieni summa. Jotta kuluttajat voisivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti, 
on kannatettava rajatylittävissä tapauksissa sovellettavan ja vapaaehtoiseen osallistumiseen 
(”opt-in”) perustuvan unionin laajuisen yhtenäisen kollektiivisten oikeussuojakeinojen 
mekanismin perustamista kuluttajansuoja-asioissa.

Lopuksi valmistelija korostaa tarvetta valistaa kuluttajia paremmin tuesta, jota sekä 
kuluttajajärjestöt että Euroopan kuluttajakeskusten verkosto voivat tarjota heille korvauksen 
saamiseksi.


