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* Kuulemismenettely
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***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 
yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta
(KOM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0791),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0012/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On arvioitava asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 tehokkuutta ja 

                                               
1 EUVL C ... .
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toimintamekanismeja ja tarkasteltava 
perinpohjaisesti kuluttajien etuja 
suojelevien kaikkien asiaankuuluvien 
säädösten sisällyttämistä tämän asetuksen 
liitteeseen, jotta laajennetaan asetuksen 
soveltamisalaa ja tarjotaan 
täytäntöönpanoviranomaisille parempia 
keinoja havaita, tutkia ja lopettaa tai 
kieltää kuluttajien yhteisten etujen 
rikkomukset rajatylittävissä tilanteissa. 
Tätä tarkoitusta varten komission olisi 
toimitettava 31 päivään joulukuuta 2013 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus, joka perustuu 
ulkoiseen arviointiin ja kaikkien 
sidosryhmien laajaan kuulemiseen ja 
johon on liitettävä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus. 

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
-1 a artikla (uusi)
Asetus (EY) N:o 2006/2004
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a artikla 
Lisätään asetukseen (EY) N:o 2006/2004 
artikla seuraavasti:

"21 a artikla 
Komissio toimittaa 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen, jossa 
arvioidaan tämän asetuksen tehokkuutta 
ja toimintamekanismeja ja tarkastellaan 
perinpohjaisesti kuluttajien etuja 
suojelevien kaikkien asiaankuuluvien 
säädösten sisällyttämistä sen liitteeseen. 
Kertomus perustuu ulkoiseen arviointiin 
ja kaikkien sidosryhmien laajaan 
kuulemiseen ja siihen on liitettävä 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus."
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PERUSTELUT

I. Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä annettu asetus (EY) N:o 2006/2004

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat asetuksen 2006/2004 (kuluttajansuojaa koskevasta 
yhteistyöstä annettu asetus) 27. lokakuuta 2004, ja se tuli voimaan 29. joulukuuta 2006. 

Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkoituksena on poistaa esteet, 
jotka hankaloittavat täytäntöönpanoviranomaisten rajatylittävää yhteistyötä, jonka 
tarkoituksena olisi havaita, tutkia ja lopettaa tai kieltää kuluttajien etuja suojaavien lakien 
rikkomukset EU:ssa. Asetuksen tavoitteena on puuttua tehokkaasti sisämarkkinoiden 
toimivuutta haittaaviin epäterveisiin kauppatapoihin valtioiden rajat ylittävässä 
kaupankäynnissä ja parantaa siten kuluttajien luottamusta kaupankäyntiin rajojen yli sekä 
turvata lakeja noudattavien elinkeinonharjoittajien kilpailukyvyn säilyminen vähentämällä 
elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia välttää täytäntöönpanon valvontaa. 

Asetuksen tavoitteisiin päästään perustamalla kuluttajansuojalakien täytäntöönpanosta 
jäsenvaltioissa vastaavien viranomaisten EU:n laajuinen verkosto, jonka toiminta käynnistyi 
joulukuussa 2006. Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetulla asetuksella 
yhdenmukaistetaan osittain viranomaisten tutkimus- ja täytäntöönpanovaltuudet ja luodaan 
mekanismit asiaa koskevien tietojen vaihtoa ja/tai täytäntöönpanotoimia varten rikkomusten 
lopettamiseksi rajatylittävissä tilanteissa. 

II. Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Asetuksella perustettu verkosto seuraa ja panee täytäntöön kuluttajien etuja suojaavaa 
lainsäädäntöä. Verkoston toiminta-alaan kuuluvat säädökset on lueteltu asetuksen liitteessä. 
Ehdotettavalla muutosasetuksella on tarkoitus saattaa liitteen sisältö ajan tasalle niin, että se 
vastaa kuluttajansuojaan liittyvän lainsäädännön viimeaikaisia muutoksia. 

Päivityksessä liitteestä poistetaan viittaukset säädöksiin, jotka eivät koske kuluttajansuojaan 
liittyvää kansallisten viranomaisten yhteistyötä, ja viittaukset säädöksiin, jotka eivät ole enää 
voimassa, korvataan viittauksilla uusiin kuluttajansuojaa koskeviin säädöksiin. 

Vielä tärkeämpää on se, että liitteen päivittäminen on tarpeen, koska direktiivi 87/102/ETY on 
kumottu kulutusluottosopimuksista annetulla direktiivillä 2008/48/EY säätämättä kuitenkaan 
nimenomaisesti, että viittauksia kumottuun direktiiviin pidettäisiin viittauksina uuteen 
direktiiviin. Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä tämän asetuksen olisi sen vuoksi tultava 
voimaan kiireellisesti. 

III. Esittelijän yleisiä huomioita kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun 
asetuksen toimivuudesta

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen, koska se on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että asetuksen liite vastaa kuluttajansuojaa koskevassa EU:n lainsäädännössä
tapahtuneita muutoksia. 
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Kun otetaan huomioon ehdotuksen rajalliset tavoitteet, esittelijä kuitenkin katsoo, että tärkein 
tarkasteltava poliittinen kysymys on se, tarjoaako nykyinen asetus riittävän kehyksen 
kuluttajansuojasäännöstön rajatylittävää täytäntöönpanoa varten. 

Viimeisin kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten 
viranomaisten yhteistyöstä annettu komission kertomus julkaistiin 2. heinäkuuta 20091, ja 
kuluttajien taloudellisten oikeuksien toteutumista sisämarkkinoilla käsitelleessä korkean tason 
kokouksessa (Bryssel, 22. syyskuuta 2010) tuli ilmi joukko huolenaiheita, jotka koskivat 
kuluttajansuojasäännöstön rajatylittävän täytäntöönpanon edistymistä. 

Huomattava osa ilmoituksen saavista viranomaisista ei joko liity asiaan tai ei käytä 
järjestelmää aktiivisesti, vaikka tämä on ennakkoehto kuluttajansuojalakien täytäntöönpanon 
yhteistyöverkoston tehokkaalle toiminnalle. Pyyntöjen käsittely kestää yhä kauemmin, ja 
viranomaiset käyttävät tietotekniikkatyökalua niin eri tavoin, että tällä voi olla haitallisia 
vaikutuksia niiden yhteistyöpyrkimyksiin. 

Osa kysymyksistä on luonteeltaan horisontaalisempia, kuten vaihtelevat kansalliset 
kuluttajansuojalait, kysymys toimivallasta ja sovellettavasta laista sekä se, missä määrin 
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tuomaa yhteistyövelvoitetta 
sovelletaan. Aina ei ole mahdollista noudattaa pyyntöä keskinäisestä avunannosta tilanteissa, 
joissa tietty toimi voi olla kielletty kuluttajan jäsenvaltiossa mutta ei toimittajan 
jäsenvaltiossa. 

Toinen ongelma liittyy priorisointiin. Tällä hetkellä ei ole olemassa 
täytäntöönpanoviranomaisille yhteisiä painopisteitä. On erittäin tärkeää ja luonnollista, että 
kansallisilla viranomaisilla on oma järjestelmänsä ja omat painopisteensä, koska resurssit ovat 
rajalliset. Mutta jos kuhunkin pyyntöön keskinäisestä avunannosta sovelletaan kansallista 
priorisointia ja priorisointiperusteita ei ole määritelty yhteisesti, järjestelmä ei voi toimia 
tehokkaasti. Näin ollen olisi määriteltävä komission tehtävä priorisointia ja monivuotista 
suunnittelua koskevan yhteisen toimintatavan laatimisessa. 

On myös kehitettävä yhteinen näkemys asiaan liittyvistä tosiseikoista ja EU:n 
kuluttajansuojasääntöjen yhteinen tulkinta, esimerkiksi "kuluttajien yhteisten etujen" 
määritelmä. On myös esitetty vaihtelevia näkemyksiä siitä, miten kuluttajansuojasäännöstö 
toimii vuorovaikutuksessa EU:n muiden asiaan liittyvien säädösten kanssa. 

Täytäntöönpanoa koskevat menettelysäännöt ovat niin ikään edelleen hajanaiset. Vaihtelevat 
kansalliset oikeus- ja täytäntöönpanojärjestelmät vaikeuttavat EU:n sisäisten rikkomusten 
käsittelyä tehokkaalla tavalla. Joillakin viranomaisilla on käytössään varsin kauaskantoisia 
keinoja lopettaa rikkomukset, kun taas toisten on käynnistettävä oikeusmenettely ja käytävä 
läpi pitkällinen prosessi. 

Oikeudenkäyntikulut voivat myös aiheuttaa ongelmia. Kuten asetuksen 15 artiklassa 
edellytetään, pyynnön esittävä viranomainen on vastuussa kustannuksista tai tappioista, jotka 

                                               
1 Kertomus 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).
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johtuvat perusteettomiksi katsotuista toimenpiteistä. Joissakin maissa, kuten Suomessa, 
pyynnön esittävän viranomaisen ei tarvitse maksaa, koska sovelletaan ilmaissääntöä, mutta 
monissa maissa näin ei ole. Tämä voi vähentää käsiteltävien rikkomusmenettelyjen määrää, 
jos pyynnön esittävä viranomainen ei kykene vastaamaan mahdollisista 
oikeudenkäyntikuluista. 

Pyyntöjen alati pitenevä käsittelyaika (keskimäärin 81 päivää kesäkuun 2008 saakka ja 
148 päivää vuoden 2008 loppuun mennessä) selittyy osittain rajaylittävien tapausten 
monimutkaisemmasta luonteesta, mutta se on usein osoitus siitä, että ei noudateta asetettuja 
määräaikoja tai muita toimintavaatimuksia. 

Tämä vaikuttaa puolestaan pyyntöjen määrään, joka näyttää pysyneen ennallaan tai jopa 
vähentyneen vuoden 2010 aikana. Tämä suuntaus ei ole toivottava ja sitä olisi muutettava niin 
pian kuin mahdollista, jotta kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
lopulliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Esittelijä uskoo vakaasti, että pyyntöjen määrän 
väheneminen ei ole osoitus EU:n sisäisten rikkomusten määrän vähenemisestä vaan 
pikemminkin järjestelmän puutteista. 

Koordinoinnin osalta on todettava, että kuluttajansuojapolitiikan aloitteita koskeva nykyinen 
alakohtainen toimintatapa ei helpota yhdenmukaista täytäntöönpanoa. Komission olisi 
osallistuttava aktiivisemmin Euroopan laajuisen toiminnan täytäntöönpanon koordinointiin, 
koska tätä ongelmaa ei tällä hetkellä käsitellä riittävällä tavalla. 

Esittelijä myös katsoo, että kuluttajansuojan parantamistavoitteen saavuttamiseksi Euroopassa 
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen soveltamisalaa olisi laajennettava, 
jotta otetaan huomioon EU:n kuluttajansuojasäännöstö kokonaisvaltaisemmalla ja 
horisontaalisemmalla tavalla. Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
soveltamisalaa on jo jonkin verran laajennettu, mutta sitä olisi arvioitava yleisemmin 
komission eri yksiköiden hallinnoiman lainsäädännön sisällyttämiseksi (esim. 
rahoituspalveluja ja matkustajien oikeuksia koskeva lainsäädäntö). 

IV. Esittelijän kanta

Kun otetaan huomioon, että nykyisestä täytäntöönpanoa koskevasta rajatylittävästä 
yhteistyöstä saatavat tulokset ovat epätyydyttäviä ja lisätoimiin olisi ryhdyttävä, esittelijä on 
yksilöinyt kolme ehdotusta koskevaa vaihtoehtoista toimintatapaa:

a) ehdotetaan huomattavia tarkistuksia, joiden tarkoituksena on käsitellä asetuksen 
soveltamisessa havaittuja ongelmia, b) hyväksytään komission tekninen ehdotus ilman 
tarkistuksia tai c) ehdotetaan rajallista määrää tarkistuksia eli uudelleentarkastelulauseke, 
jossa komissiota pyydetään arvioimaan asetuksen tehokkuutta ja toimintamekanismeja ja 
laatimaan kohtuullisen määräajan kuluessa lainsäädäntöehdotus, jonka tavoitteena on 
nykyisen asetuksen perusteellisempi uudelleentarkastelu sen soveltamisalan laajentaminen 
mukaan luettuna. 

Asetuksen liitettä on päivitettävä ja konsolidoitava nopeasti, jotta taataan oikeusvarmuus 
yrityksille, kuluttajille ja täytäntöönpanoviranomaisille, joten esittelijä katsoo, että kolmas 
vaihtoehto olisi tässä vaiheessa soveliain.



PR\862057FI.doc 11/11 PE462.561v01-00

FI

Esittelijä haluaa kuitenkin painottaa, että tämä ehdotus on oikea hetki vahvistaa, että asetusta 
olisi tarkasteltava uudelleen perinpohjaisemmin. Esittelijän mielestä on tarpeen käsitellä 
kuluttajansuojasäännöstön rajatylittävän täytäntöönpanon puutteita ja ongelmia ja parantaa 
kuluttajansuojalakien täytäntöönpanon yhteistyöverkoston toimintaa yleisesti. 

Esittelijä on tietoinen siitä, että toistaiseksi saatavilla ei ole riittävästi tietoa asetuksen 
toiminnasta ja että tällaista tietoa olisi hankittava perinpohjaisten analyysien kautta. Tällä 
hetkellä komissio valmistelee toista kertomusta kuluttajansuojalainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten yhteistyöstä, joka on määrä julkaista myöhemmin 
tänä vuonna. Komissio on myös kaavaillut ulkoista arviointia, jonka yhteydessä järjestettäisiin 
sidosryhmien julkinen kuuleminen. Sen vuoksi vaikuttaa järkevältä odottaa tämän prosessin 
tuloksia ennen kuin kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annettuun asetukseen ehdotetaan 
kauaskantoisia tarkistuksia. 

Sisällyttämällä asetukseen uudelleentarkastelulausekkeen esittelijä haluaa korostaa, että 
komission olisi sitouduttava nopeuttamaan uudelleentarkasteluprosessia ja laatimaan uuden 
lainsäädäntöehdotuksen vuoden 2013 loppuun mennessä. 

Esittelijä myös painottaa, että EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö olisi kartoitettava 
yksityiskohtaisesti arvioitaessa kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen 
soveltamisalaa. Asetuksen soveltamisalaa olisi käsiteltävä kokonaisvaltaisemmin ja sen olisi 
lopulta katettava kaikki sellaiset EU:n säädökset, jotka vaikuttavat kuluttajien yhteisiin 
etuihin. 

Lopuksi esittelijä katsoo, että kuluttajien etujen rajatylittävä täytäntöönpano olisi asetettava 
poliittisen esityslistan kärkipäähän. Kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten tehostetun 
yhteistyön tulisi kehittyä eurooppalaisten kuluttajien tehokkaammaksi 
muutoksenhakukeinoksi ja lisätä heidän luottamustaan sisämarkkinoihin.


