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Aihe: Palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdan ja kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 8 
artiklan 3 kohdan täytäntöönpano

Palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin (2006/123/EY) 20 artiklan 2 kohdassa todetaan 
seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että palvelun käytön yleiset edellytykset, jotka 
palveluntarjoaja saattaa yleiseen tietoon, eivät sisällä vastaanottajan kansallisuuteen tai 
asuinpaikkaan perustuvia syrjiviä ehtoja”.

Kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 8 artiklan 3 kohta täydentää tätä palvelun vastaanottajan 
syrjintäkieltoa seuraavalla vaatimuksella: ”Verkkosivustoilla, joilla harjoitetaan kaupankäyntiä, on 
ilmoitettava selvästi ja helposti luettavasti viimeistään tilausmenettelyn käynnistyessä, sovelletaanko 
toimitusrajoituksia”. 

Palveludirektiivissä palvelun käsite on tulkittava laajassa mielessä. On tärkeää, että palvelujen 
määritelmä ja näin ollen myös täytäntöönpanotoimet kattavat verkossa tarjottavat vähittäispalvelut. 
Siitä huolimatta ja vaikka kummankin direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä 
asetettu määräaika on umpeutunut, etenkin EU:n pienten jäsenvaltioiden kuluttajilla on usein 
ongelmia, kun he yrittävät tilata verkko-ostoksina tavaroita ja/tai digitaalista sisältöä. Hyvin usein 
toimitusta koskevat rajoitukset tulevat ilmi vasta kun verkkokaupat kieltäytyvät toimittamasta tavaroita 
ja palveluja aivan tilausmenettelyn lopussa. Euroopan kuluttajakeskuksiin tulee usein yhteydenottoja 
kuluttajilta, joiden tilauksia ei ole suostuttu toimittamaan heidän asuinpaikkansa vuoksi siitä 
huolimatta, että he olisivat olleet valmiita maksamaan (perusteltuja) korkeampia toimituskuluja. Siten 
etenkin suuret verkkokaupat hyötyvät suuresti jäsenvaltioiden välisistä suurista hintaeroista, kun taas 
tiettyjen jäsenvaltioiden kuluttajilla on selvästi rajallisempi mahdollisuus ostaa tavaroita ja palveluja. 
Komissio ilmoitti tiedonannossaan ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle” 
(COM(2015)0192) aikovansa tehdä vuoteen 2016 mennessä ehdotuksia perusteettomien 
maarajoitusten poistamiseksi sähköisen kaupankäynnin alalla, mahdollisesti myös "[muuttamalla 
kohdennetusti] sähköisen kaupankäynnin puitteita ja palveludirektiivin 20 artiklalla vahvistettuja 
puitteita". 

Edellä todetun perusteella 

1. mihin konkreettisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, että jo voimassa oleva 
lainsäädäntö (etenkin edellä mainitut direktiivit), jossa säädetään, että ei ole sallittua kieltäytyä 
toimittamasta tavaroita ja palveluita kuluttajan kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella, 
pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että sitä sovelletaan, jotta digitaalisten sisämarkkinoiden 
toteutuminen voisi edetä?

2. Mitä komissio tarkoittaa, kun se viittaa "sähköisen kaupankäynnin puitteiden ja palveludirektiivin 
20 artiklalla vahvistettujen puitteiden kohdennettuun muuttamiseen'?
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