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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen
(2010/2012(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n tuomioistuimen tuomiot Googlen asiasta (yhdistetyt asiat C-236/08 
– C-238/08, tuomio 23. maaliskuuta 2010) ja BergSpechten asiasta (asia C-278/08, 
tuomio 25. maaliskuuta 2010), joissa ("normaalisti asioista perillä oleva ja kohtuullisen 
huomiokykyinen internetin käyttäjä") määritellään tyypilliseksi internetin käyttäjäksi,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajansuojasta1,

– ottaa huomioon SOLVIT-verkon vuosikertomuksen 2008 SOLVIT-verkon kehityksestä 
ja toiminnasta (SEC(2009)0142), komission 8. toukokuuta 2008 antaman 
valmisteluasiakirjan toimintasuunnitelmasta kansalaisille ja yrityksille tarjottavien 
yhtenäismarkkinoiden neuvontapalvelujen integroidusta lähestymistavasta 
(SEC(2008)1882) ja parlamentin 9. maaliskuuta 2010 SOLVIT-verkosta antaman 
päätöslauselman2,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon 3. joulukuuta 2009 päivätyn komission valmisteluasiakirjan, joka koskee 
"sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY 
täytäntöönpanoa/soveltamista" (SEC(2009)1666),

– ottaa huomioon komission 22. lokakuuta 2009 antaman tiedonannon 
"Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisestä rajatylittävästä sähköisestä 
kaupankäynnistä EU:ssa" (KOM(2009)0557),

– ottaa huomioon YouGovPsychonomicsin terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston 
toimeksiannosta laatiman ja 20. lokakuuta 2009 julkaistun tutkimuksen "Mystery 
shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU",

– ottaa huomioon 22. syyskuuta 2009 päivätyn komission valmisteluasiakirjan, joka koskee 
kuluttajamarkkinoiden tulostaulua ja vähittäisrahoituspalvelujen seurantaa 
(SEC(2009)1251),

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon yhdenmukaisesta 
menetelmästä kuluttajavalitusten luokittelua ja ilmoittamista varten (KOM(2009)0346 ja 
asiaa koskevan komission suositusluonnoksen (SEC(2009)0949),

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon kuluttajansuojaa 
koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanosta (KOM(2009)0330),

                                               
1 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2010)0046.
2 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2010)0047.
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– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2009 annetun komission kertomuksen 
kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 
yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä") soveltamisesta 
(KOM(2009)0336),

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2009 laaditun komission valmisteluasiakirjan 
"Rajatylittävä sähköinen kaupankäynti EU:ssa" (SEC(2009)0283),

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman kansainvälistä kaupasta 
ja Internetistä1,

– ottaa huomioon 28. tammikuuta 2009 annetun komission tiedonannon 
yhteismarkkinoiden seurannasta kuluttajan kannalta: toinen kuluttajamarkkinoiden 
tulostaulu (KOM(2009)0025) ja samaa asiaa tarkemmin käsittelevän komission 
valmisteluasiakirjan "Toinen kuluttajamarkkinoiden tulostaulu" (SEC(2009)0076),

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman kuluttajien 
luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön2,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
2006/123/EY3 20 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/114/EY4 harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (kodifioitu 
toisinto),

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman aiheesta "Euroopan 
sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: Jatkotoimet"5 ja 7. syyskuuta 2006 
antamansa päätöslauselman Euroopan sopimusoikeudesta6,

– ottaa huomioon Euroopan unionin voimassa olevan kuluttajansuojaa, sähköistä 
kaupankäyntiä ja tietoyhteiskunnan kehitystä koskevan lainsäädännön,

– ottaa huomioon komission tiedonannon sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja 
koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudelleentarkastelusta (KOM(2006)0334),

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2003 annetun sähköistä kaupankäyntiä koskevan 
direktiivin (KOM(2002)0702) ensimmäisen soveltamiskertomuksen,

                                               
1 EUVL C 67E, 18.3.2010, s. 112.
2 EUVL C 146E, 12.6.2008, s. 370.
3 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
4 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.
5 EUVL C 292E, 1.12.2006, s. 109.
6 EUVL C 305E, 14.12.2006, s. 247.



PR\815300FI.doc 5/13 PE440.128v02-00

FI

– ottaa huomioon 23 päivänä syyskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY1 kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja 
neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta,

– ottaa huomioon sähköistä kaupankäyntiä koskevan Uncitralin lakimallin vuodelta 1996, 
sähköisiä allekirjoituksia koskevan Uncitralin lakimallin vuodelta 2006 ja sähköisen 
viestinnän käyttöä kansainvälisissä sopimuksissa koskevan Uncitralin yleissopimuksen 
vuodelta 20052,

– ottaa huomioon SEUT:n 11 artiklan, jossa määrätään, että "ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi",

– ottaa huomioon SEUT:n 12 artiklan, jossa säädetään, että "kuluttajansuojaa koskevat 
vaatimukset otetaan huomioon unionin muita politiikkoja ja muuta toimintaa 
määriteltäessä ja toteutettaessa",

– ottaa huomioon SEUT:n 14 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 26 yleistä (taloudellista) etua 
koskevista palveluista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

A. katsoo, että Euroopan unionin ei tule pyrkiä vain sähköisen kaupankäynnin 
sisämarkkinoiden päätökseen saattamiseen, vaan että EU:n tulee tutkia myös sitä, kuinka 
sähköinen kaupankäynti voisi edistää sisämarkkinoiden päätökseen saattamista,

B. ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti on merkittävä internetin käyttömuoto ja että 
se edistää merkittävällä tavalla EU 2020 -strategian sisämarkkinoita koskevien 
tavoitteiden saavuttamista; korostaa sen merkitystä, että kaikkien toimijoiden on 
toimittava yhteistyössä jäljellä olevien esteiden poistamiseksi,

C. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää saavuttaa sisämarkkinoiden tehokas toiminta, jotta 
voidaan täyttää Lissabonin esityslistan tavoitteet kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn 
parantamisesta EU:n 500 miljoonan kuluttajan palvelemiseksi,

D. ottaa huomioon, että sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin toinen 
soveltamiskertomus on viivästynyt viidellä vuodella, koska sen määräaika oli vuonna 
2005 (direktiivin 2003/31/EY 21 artikla),

E. ottaa huomioon, että eurooppalaisten kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien luottamus 
digitaaliseen ympäristöön on alhainen ja että joiltakin osin Euroopan sähköinen 
kaupankäynti on jäljessä Yhdysvalloista ja Aasiasta,

F. ottaa huomioon, että unionin säännöstössä asetetut oikeudet vaarantuvat, koska tietyiltä 
osin EU:n sähköiset markkinat ovat hajanaisia,

G. ottaa huomioon, että rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin osalta eurooppalaisten 
kuluttajien ja yritysten oikeusturva on puutteellinen ja että yhtä yksittäistä 
maksutapahtumaa säännellään monella säädöksellä, joissa asetetaan toisistaan poikkeavia 

                                               
1 EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16.
2 http://www.un.or.at/unictral
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vaatimuksia, mistä syystä elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien säännöt ovat epäselviä ja 
niiden täytäntöönpanon valvonta on vaikeaa,

H. ottaa huomioon, että kuluttajamarkkinoiden rajat ylittävän ulottuvuuden voimistuminen 
aiheuttaa uusia haasteita valvontaviranomaisille, joiden toimintaa toimivaltarajat ja 
sääntely-ympäristön pirstaloituminen rajoittavat,

I. katsoo, että vaikka sähköisen kaupankäynnin asiakkailla on oikeus korvauksiin kun he 
ovat joutuneet laittomien käytänteiden uhreiksi, oikeustoimiin ryhtymistä hankaloittavat 
merkittävät esteet, jotka johtuvat merkittävistä kustannuksista, menettelyjen pituudesta ja 
monimutkaisuudesta sekä oikeustoimien riskeistä erityisesti rajatylittävissä tapauksissa,

J. ottaa huomioon, että vaihtoehtoisen riitojenratkaisun mahdollisuudesta huolimatta 
riidanratkaisua soveltaa vain viisi prosenttia jälleenmyyjistä ja että 40 prosenttia 
jälleenmyyjistä ei tiedä mainittujen välineiden käyttömahdollisuuksista,

K. ottaa huomioon, että kuluttajan ensisijaisten oikeuksien ja postitus- ja 
pankkikustannusten, tekijänoikeusmaksujen sekä tietosuojakäytäntöjen 
yhdenmukaistaminen edistäisi merkittävästi liiketoiminnan harjoittajien ja kuluttajien 
todellisten sisämarkkinoiden luomista,

L. ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti edistää ekologisten sisämarkkinoiden 
kehittämistä vähähiilisen ja ympäristöystävällisen teknologian, standardien, merkintöjen, 
tuotteiden ja palvelujen avulla,

Johdanto
1. pitää myönteisenä komission 22. lokakuuta 2009 antamaa tiedonantoa sähköisestä 

kaupankäynnistä EU:ssa;

2. kehottaa komissiota yhdenmukaistamaan kaikki tätä alaa koskevat määritelmät ja 
tunnustaa tähän saakka toteutettujen sähköisen kaupankäynnin edistämistä koskeneiden 
toimien merkityksen;

3. korostaa, että tarvitaan aktiivista kuluttaja- ja yrityspolitiikkaa, jonka avulla kuluttajat 
voivat hyötyä sisämarkkinoista täysimääräisesti ja joka tarjoaa laadukkaita tavaroita ja 
palveluja kilpailukykyisillä hinnoilla; katsoo, että edellä mainittu on entistä tärkeämpää 
nykyisessä talouskriisissä epätasa-arvoisuuden torjumiseksi ja heikommassa asemassa 
olevien kuluttajien ja pienituloisten sekä pienten ja keskisuurten yritysten suojelemiseksi;

Sähköisten sisämarkkinoiden hajanaisuuden ehkäiseminen 
4. vaatii sähköisessä kaupankäynnissä ennen sopimuksen tekoa annettavien tietojen 

standardointia siten, että samalla säilytetään mahdollisimman vähäinen harmonisointi 
terveyspalvelujen ja kiinteistövälityksen kaltaisilla aloilla henkilökohtaisessa 
tapaamisessa tehtyjen sopimusten osalta;

5. vaatii tiettyjen sääntöjen ja määräysten yhdenmukaistamista, jotta kauppiaat ja 
suoramyyjät voivat tarjota takuut ja vastuut myös oman jäsenvaltionsa rajojen 
ulkopuolella;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ehdottamaan toimia ja tekemään sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on yksinkertaistaa ja keventää rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin alv-
raportointivelvollisuuksia;
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7. korostaa tarvetta yksinkertaistaa ja keventää toimia, jotka koskevat sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua, tallentamattomien tallennusvälineiden ja tallennuslaitteiden 
myynnistä perittävien tekijänoikeusmaksujen kansainvälistä hallinnointia sekä 
etämyyntiä koskevaa rajat ylittävää sähköistä laskutusta koskevia EU:n sääntöjä;

8. Kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan palveludirektiivin 20 artiklan 
2 kohdan tehokkaan täytäntöönpanon ja kehottaa komissiota ehdottamaan määräystä, 
jonka mukaan tuotteet on toimitettava yli rajojen mainitun direktiivin mainitun artiklan 
mukaisesti;

Sisämarkkinoiden päätökseen saattaminen sähköisen kaupankäynnin avulla
9. vaatii toimia, joihin voidaan ryhtyä, jotta voidaan lisätä internetin käyttäjien lukumäärää 

ja parantaa verkon laatua, hintaa ja nopeutta niissä EU:n jäsenvaltiossa ja EU:n alueilla, 
joilta hyvänlaatuiset yhteydet puuttuvat;

10. kehottaa komissiota käynnistämään eurooppalaisten normien laatimisen, jotta voidaan 
edistää rajatylittävää kaupankäyntiä, vähentää eri jäsenvaltioissa voimassa olevien lakien 
eroavuutta sekä poistaa vaatimus, joka edellyttää tavanomaista myyntiä ennen
verkkomyynnin käynnistämistä, koska kummatkin mainituista vaatimuksista estävät 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä käyttämästä täysin hyväkseen sähköisen kaupankäynnin 
sisämarkkinapotentiaalia;

11. korostaa yksinmyyntiä ja valikoivaa jakelua koskevien sääntöjen tarkistamisen tarvetta 
verkkomyynnin esteiden vähentämiseksi;

12. korostaa tarvetta lisätä sähköisen kaupankäynnin toimitusketjun avoimuutta, jotta 
kuluttaja on aina tietoinen toimittajan identiteetistä ja siitä, onko toimittaja välikäsi vai 
lopullinen toimittaja;

13. kehottaa komissiota laatimaan vaatimukset vakiosopimuksia ja vakiomuotoisia kaupan 
ehtoja vapaaehtoisesti käyttäviä yrittäjiä varten korostaakseen niistä poikkeavia 
säännöksiä;

14. kehottaa komissiota laajentamaan etäsopimuksia koskevia sääntöjä siten, että ne koskevat 
kuluttajien ja ammattimaisten elinkeinonharjoittajien verkkohuutokaupoissa tekemiä 
sopimuksia ja yksilöllisesti Internetin välityksellä tilattuja matkailupalveluja koskevia 
sopimuksia (lentoliput, hotellimajoitus, autonvuokraus, vapaa-ajan palvelut jne.); 

15. Kehottaa komissiota selventämään sääntöjä, jotka koskevat (suoraa tai epäsuoraa) 
verkkomyyntiä muissa jäsenvaltioissa;

Käyttäjien oikeudellisen suojan parantaminen rajatylittävässä kaupankäynnissä
16. vaatii ulkoista tilintarkastusta koskevien vaatimusten käyttöön ottamista siten, että 

tarkastus koskee tiettyjä sähköisten palveluiden lajeja, joissa on olemassa muita suurempi 
tarve varmistaa kyseisten palvelujen täydellinen turvallisuus sekä suojella henkilötietoja 
ja informaatiota (esimerkiksi verkkopankkipalvelujen yhteydessä),

17. pitää markkinatutkimuksen, sääntöjen läpinäkyvyyden ja kuluttajien luottamusta 
vahvistavien mekanismien tehostamista ratkaisevina, koska kulutuskysyntä on tärkeässä 
asemassa talouden elpymisen kannalta; katsoo, että viranomaisille on annettava lisää 
resursseja laittoman kaupallisen toiminnan tutkimiseksi ja viime kädessä sen 
lopettamiseksi; kehottaa komissiota luomaan eurooppalaisen varhaisvaroitusjärjestelmän 
sekä siihen liittyvän tietokannan petollisen toiminnan torjumiseksi digitaalisilla 
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markkinoilla; kehottaa komissiota tarvittaessa tarkistamaan RAPEX-järjestelmää (nopeaa 
hälytysjärjestelmää);

18. kehottaa yhdenmukaistamaan kohtuuttomina pidettäviä sopimusehtoja koskevat säännöt 
kohtuuttomuutta koskevan EU:n laajuisen lausekkeen käyttöönoton avulla, jotta voidaan 
varmistaa, että kansalliset viranomaiset noudattavat yhdenmukaisia normeja 
sopimuslausekkeita arvioidessaan;

19. vaatii, että kaikkiin jäsenvaltioihin on perustettava riippumattomia sähköisen 
kaupankäynnin kuluttajansuojavirastoja, joilla on täydet valtuudet viedä tapauksia 
kansallisiin tuomioistuimiin tuottajien ja kuluttajien etujen suojelemiseksi;

20. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että vaihtoehtoiset kiistojenratkaisujärjestelmät, 
kuten sovittelu ja tuomioistuinten ulkopuoliset järjestelyt, voivat olla edullinen ja 
houkutteleva vaihtoehto kuluttajille; kehottaa jäsenvaltioita edistämään vaihtoehtoisten 
kiistojenratkaisujärjestelmien ja joukkokanteen kehittämistä kuluttajansuojan tason ja 
lainsäädännön noudattamisen maksimoimiseksi; muistuttaa mieliin SOLVITista ja 
eurooppalaisten kuluttajaneuvontakeskusten verkosta saadut myönteiset kokemukset; 
vaatii sellaisen sähköistä kaupankäyntiä koskevan eurooppalaisen 
kuluttajaneuvontajärjestelmän luomista, joka tarjoaa yksityiskohtaisia ohjeita ja tietoja 
oikeuksista ja velvollisuuksista sähköisillä markkinoilla; korostaa kuitenkin, että 
mainittujen mekanismien olisi täydennettävä, ei korvattava oikeudellisia tai hallinnollisia 
täytäntöönpanon valvontakeinoja;

21. korostaa tarvetta kehittää ja standardoida säännöt, jotka tarjoavat korkeatasoisen 
oikeussuojan alaikäisille, ja edistää vanhemmille, opettajille ja huoltajille suunnattuja 
tiedotuskampanjoita, joilla lisätään edellä mainittujen tietoisuutta vastuustaan saada 
lapset ymmärtämään verkkokaupankäyntiin liittyvät riskit ja joilla korostetaan lasten 
internetin käytön valvonnan merkitystä;

22. korostaa, että virkamiehille ja oikeusviranomaisille on annettava asianmukaista 
koulutusta EU:n kuluttajansuojasäännöksistä;

Sähköisen kaupankäynnin käyttäjien luottamuksen lisäämisstrategia
23. vaatii oikeusvälineiden selkeyttämistä ja parantamista sekä kuluttajasopimusoikeuden 

tiettyjen osien yhdenmukaistamista; katsoo, että edellä mainittuun olisi sisällytettävä 
muita direktiivejä, kuten rahoituspalvelujen etämyyntiä ja sähköistä kaupankäyntiä 
koskevat direktiivit;

24. katsoo, että kuluttajien luottamusta voidaan lisätä eurooppalaisilla luottamusta nauttivilla 
viranomaisilla tai luottamusmerkinnöillä, jotka takaavat rajatylittävillä sähköisillä 
markkinoilla tarjottavien tavaroiden laadun ja luotettavuuden; korostaa kestävän 
eurooppalaisen luottamusmerkinnän käyttöönoton merkitystä;

25. vaatii tukiohjelman perustamista ja nykyisten rahoitusvälineiden hyödyntämistä sellaisia 
hankkeita varten, joiden tavoitteena on lisätä kuluttajien luottamusta sähköisen 
kaupankäynnin ympäristöön, mukaan lukien koulutus- ja tiedotuskampanjat sekä 
hankkeet, joilla varmistetaan verkkopalvelut käytännössä (kuten "mystery shopping"), 
korostaa Dolceta-hankkeeseen (Development of On-Line Consumer Education Tools for 
Adults) perustuvan sähköisen oppimismoduulin luomisen merkitystä;
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26. kehottaa komissiota kehittämään sähköisten palvelujen ja sähköisen kaupankäynnin 
asiakkaiden oikeuksia koskevan EU:n peruskirjan EU 2020 -strategian tavoitteiden 
mukaisesti;

°       °

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT
Johdanto
Sähköinen kaupankäynti on merkittävä internetin käyttömuoto ja se edistää merkittävällä 
tavalla sisämarkkinoita koskevia EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista. On tärkeää, 
että kaikkien toimijoiden on toimittava yhteistyössä jäljellä olevien esteiden poistamiseksi.

Yhtenäismarkkinoiden puutteet ovat vielä selvempiä juuri rajat ylittävässä kaupankäynnissä. 
Kansallisten sääntöjen keskinäinen erilaisuus estää vakavalla tavalla tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta Euroopan unionissa. EU:n sähköisen kaupankäynnin tilastot vuodelta 2009 
osoittavat, että kolmasosa EU:n kuluttajista osti vähintään yhden tuotteen sähköisen 
kaupankäynnin välityksellä, mutta vain 7 prosenttia EU:n kuluttajista uskalsi tehdä sen 
toisesta jäsenvaltiosta. EU:n sähköisen kaupankäynnin käytäntöjä koskeva luottamuksellinen 
tutkimus osoittaa, että 60 prosenttia kuluttajista ei voi ostaa tuotteita toisesta jäsenvaltiosta, 
koska myyjä kieltäytyy myynnistä tai tuotteen lähettämisestä, ja vaikka ostaja olisi säästänyt 
vähintään 10 prosenttia ostamalla tuotteet toisesta jäsenvaltiosta (myös lähetyskustannukset 
mukaan luettuina), ja että edellä mainittu koskee puolta 11 000 tutkitusta tapauksesta.

On toivottavaa, että nyttemmin ratifioitu Lissabonin sopimus, jonka tarkoituksena on tehostaa 
Eu:n poliittista prosessia, edistää mainitun hajanaisuuden poistamista.

Nykyisen talouskriisin aikana on entistä tärkeämpää, että EU pyrkii määrätietoisesti 
poistamaan mainitut esteet. EU:n sisämarkkinat sisältävät yli 500 miljoonaa kuluttajaa. Mutta 
sen henkilön tilanne, joka yrittää ostaa jotakin verkon välityksellä, on jotakin aivan muuta. 
Nykyisellään yhtenäismarkkinat aiheuttavat pettymyksen kuluttajille erityisesti sähköisen 
kaupankäynnin osalta. Rajatylittävän kaupan esteistä johtuen rajatylittävä sähköinen 
kaupankäynti ei kehity yhtä nopeasti kuin jäsenvaltion sisäinen sähköinen kaupankäynti;

 Monet verkkosivut sallivat tuotteiden ostamisen vain siinä, tapauksessa että tuotteen 
toimitusosoite on tietyssä maassa. Erään tutkimuksen mukaan 61 prosenttia 
rajatylittävistä ostoista ei voida toteuttaa, koska verkkokauppa ei toimita tuotteita 
kuluttajan kotimaahan. Myös elinkeinonharjoittajia varten on luotava kannustimia.

 Vaikka puolella EU:n kotitalouksista on suurnopeusyhteys internetiin, epävarmuus 
estää kuluttajia ostamasta tuotteita verkon välityksellä. Toinen tutkimus osoittaa, että 
vai 12 prosenttia EU:n internetin käyttäjistä katsoo, että sähköinen kaupankäynti on 
turvallista. Rohkaisevaa on kuitenkin voimakas halu hyötyä sisämarkkinoista. 
Kolmannes kuluttajista on valmis harkitsemaan tuotteen ostamista verkon välityksellä 
toisesta maasta, koska se on halvempi tai parempi. Valitettavasti vain 7 prosenttia 
toteuttaa aikeensa. Jos EU voi lisätä kuluttajien luottamusta, voisimme avata Euroopan 
sähköisten sisämarkkinoiden täyden taloudellisen potentiaalin, jonka arvo olisi yli 
100 miljardia euroa.

 Myös täytäntöönpanon tehokkaan valvonnan sekä valitusmahdollisuuden 
puuttuminen estää markkinoiden asianmukaista toimivuutta. Jäsenvaltioiden välillä 
on suuria eroja, minkä vuoksi kuluttajat pitävät rajatylittävän sähköisen 
kaupankäynnin ongelmien ratkaisemismahdollisuuksia riittämättöminä.

Kaikkien sähköisen kaupankäynnin markkinatoimijoiden luottamuksen lisääminen edellyttää 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon nopeaa tehostamista, mikä hyödyttää kaikkia EU:n 
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kuluttajia ja EU:n kaikkia jälleenmyyjiä.  On ratkaisevan tärkeää, että Euroopan unionin 
johtajat ja päätöksentekijät tarkistavat jakelusopimuksia, tavaramerkkisääntöjä sekä palveluja 
ja kuluttajansuojaa koskevia sääntöjä sen varmistamiseksi, että ne vastaavat täydellisesti 
2000-luvun markkinoiden todellisuutta ja edistävät sekä kuluttajien että vähittäismyyjien 
etuja.

Tämän ajan suurin haaste on todellisten eurooppalaisten sähköisten sisämarkkinoiden 
luominen. Tavoite voidaan saavuttaa vain sopeuttamalla Euroopan unionin talous vastaamaan 
2000-luvun maailmanmarkkinoiden todellisuutta. Vain vahvojen eurooppalaisten 
markkinoiden luominen antaa EU:lle mahdollisuudet kilpailla maailmanmarkkinoilla. 
Euroopan unioni tarvitsee yhdenmukaiset säännöt, jotka vahvistavat sekä kuluttajien että 
vähittäismyyjien luottamusta, minkä avulla EU voi saavuttaa johtavan aseman maailman 
sähköisen talouden markkinoilla. Mainitun tavoitteen kannalta on tärkeää, että sähköisen 
kaupankäynnin osapuolilla on käytettävissään alakohtaiset selkeät suuntaviivat, jotka 
koskevat erityisesti kuluttajille tiedottamista ja tasapuolisia kauppatapoja, joita kuluttajien 
olisi pidettävä sähköisen kaupankäynnin lähtökohtina.

On tärkeää, että sähköistä kaupankäyntiä edistetään voimakkaasti ja että sen käyttäjien 
luottamusta parannetaan antamalla heille tietoja oikeuksistaan ja oikeuksien valvonnan 
mahdollisuuksista sähköisessä kaupankäynnissä.

Komission ja kansallisten viranomaisten on näin ollen tehostettava pyrkimyksiään hyvän 
sähköisen kaupankäynnin kuluttajansuojan aikaansaamiseksi ja kuluttajien rohkaisemiseksi, 
jotta nämä voivat täysimittaisesti hyödyntää yhteismarkkinoiden mahdollisuuksia. 
Markkinoiden valvonnan ja valvonnan täytäntöönpanomekanismien tehostaminen, millä 
lisätään tuottajien ja kuluttajien luottamusta, on ratkaisevan tärkeää rajatylittävässä 
sähköisessä kaupankäynnissä. Edellä mainittu lisää kulutusta, mikä sekin on tärkeää talouden 
elpymisen kannalta.

Valmistelija pitää myönteisinä komission tiedonantoon sisältyviä kolmeatoista suositusta, 
jotka koskevat rajatylittävää sähköistä kaupankäyntiä koskevien suuntaviivojen ja käytännön 
toimien kehittämistä. Esittelijä kannattaa syvempää kriittistä analyysiä mahdollisuuksista 
jäljempänä esitetyillä kuudella ensisijaisten toimien aloilla, jotka esittelijän mielestä ovat 
ratkaisevan tärkeitä rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin lisäämisen ja tehostamisen 
kannalta:

1. Eurooppalaisten käyttäjien pääsyä internetiin olisi parannettava. Verkon 
välityksellä ostaminen edellyttää hyvälaatuista verkkoyhteyttä. Olisi ryhdyttävä 
tiettyihin toimiin, jotta voidaan lisätä internetin käyttäjien lukumäärää ja parantaa 
verkon laatua, hintaa ja nopeutta niissä EU:n jäsenvaltiossa ja niiden alueilla, joilta 
hyvänlaatuiset yhteydet puuttuvat;

2. Sähköisten markkinoiden hajanaisuudesta on päästävä eroon. Monet myyjät 
luovat esteitä ylikansallisille markkinoille, koska tietyt palvelut eivät ole tiettyjen 
EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden asukkaiden käytettävissä. Joissakin tapauksissa edellä 
mainittu johtuu kuluttajan ohjaamisesta kotimaansa kansallisille verkkosivuille 
kuluttajan käyttämän verkkoyhteyden perusteella, ja joissakin tapauksissa 
yksinkertaisesti siitä, että myyjä kieltäytyy myymästä tuotteita tietyissä maissa 
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asuville kuluttajille. Näin ollen on välttämätöntä vahvistaa palveludirektiivin 
20 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa, koska asiakkaiden syrjintä kansallisuuden tai 
asuinpaikan perusteella kielletään mainitun 20 artiklan 2 kohdassa.

3. Sähköisten markkinoiden hajanaisuudesta on päästävä eroon. Kuluttajien 
oikeuksia koskevan uuden direktiivin soveltaminen edistää sekä sopimusten 
allekirjoittamista että ostajan ja myyjän välisten erimielisyyksien sovittelua.

4. Kuluttajien luottamusta on parannettava tuotteiden verkon välityksellä 
ostamisen yhteydessä. Monet kuluttajat eivät osta tuotteita verkon välityksellä, koska 
he eri syistä eivät luota sähköisen kaupankäynnin turvallisuuteen. Jotkut kuluttajat 
saattavat tuntevat olevansa puolustuskyvyttömiä ostaessaan tuotteita, joita he eivät voi 
nähdä todellisuudessa, koska he joko tuntevat, että myyjä saattaa olla petollinen tai 
että myyjä voi tarjota heille viallista tuotetta tai ruudulla näkyvästä poikkeavaa 
tuotetta. Jotta voidaan lisätä kuluttajien luottamusta sähköisiin markkinoihin, on 
ryhdyttävä tiettyihin toimiin, joita ovat:

 eurooppalaisen luottamusmerkinnän luominen ja käyttöönotto.
 verkon valvonnan ja ohjauksen tehostaminen.
 Sellaisten tiedotuskampanjoiden luominen, joiden välityksellä kuluttajat saavat 

tietoa oikeuksistaan, mitkä ovat luotettava verkkosivua koskevat vaatimukset, 
mitkä ovat luotettavia maksukäytäntöjä jne.

 Kuluttajansuojan varmistaminen turvallisuuden ja henkilötietojen suojan 
avulla.

5. Yritysten verkkomyynnin käynnistämisen edistämistä koskevat välttämättömät 
aloitteet. Monet yritykset eivät ole siirtyneet sähköiseen kaupankäyntiin siihen 
sisältyvien hankaluuksien vuoksi. Tietyt verotukseen ja jätehuoltoon liittyvät 
säädökset ovat erilaisia eri maiden markkinoilla, mikä aiheuttaa monimutkaisen, 
kustannuksia aiheuttavan ja vaikeasti ennakoitavan liiketoimintaympäristön. Tästä 
syystä on ehdottomasti otettava käyttöön hallinnollisia toimia, jotka kannustavat 
yrittäjiä edistämään verkkomyyntiä siten, että samalla edistetään kuluttajien 
ostomahdollisuuksia seuraavilla tavoilla:

 Yksinkertaistetaan etämyyntiä harjoittavien alv-raportointivelvollisuuksia.
 Parannetaan sähköisen kaupankäynnin maksumekanismeja.
 Yhdenmukaistetaan postimaksut ja pankkikustannukset kaikkialla EU:n 

alueella.
 Tarjotaan käytännöllisiä ratkaisuja maksuihin ja tekijänoikeuksiin liittyviin 

ongelmiin siten, että tavarantoimittajat maksavat saman maksun kaikkiin 
maihin toimitetuista tuotteista.

 Julkisuutta verkon välityksellä säännellään Euroopan unionin tasolla.
 Parannetaan tavarantoimittajan ja kuluttajan välisten kiistojen 

ratkaisumekanismeja.

6. Alaikäisten verkonkäyttäjien turvallisuuden takaamistoimet Euroopan tasolla on 
säänneltävä tehokkaita mekanismeja, jotka varmistavat alaikäisten suojaamisen 
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vahingolliselta sisällöltä, pornografia mukaan luettuna, tupakan ja alkoholin 
ostamiselta, vedonlyönniltä verkon välityksellä, yhteyksiltä vieraisiin henkilöihin sekä 
internetin sosiaalisilta verkoilta.

Esittelijä korostaa, että edellä mainittu koskee ennen kaikkea tavanomaista kaupankäyntiä ja 
sähköistä kaupankäyntiä koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpanoa, jotta Euroopan unionin 
todelliset loppuunsaatetut ja yhtenäismarkkinat ovat valmiit vastaamaan 2000-luvun 
maailmanlaajuisen talouden haasteisiin.


