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• Sisämarkkinoiden esteet haittaavat elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia myydä ja
kuluttajien mahdollisuuksia ostaa.

• Se rajoittaa kuluttajien valinnanmahdollisuuksia, vähentää kilpailun aiheuttamaa painetta
tehokkaaseen hinnoitteluun ja merkitsee talouskasvun kannalta käyttämättä jäävää
tilaisuutta.

• Tutkimukset ovat osoittaneet, että sopimattomien kaupallisten menettelyjen (jotka liittyvät
esim. mainontaan, markkinointiin tai muuhun kaupalliseen viestintään) sääntelyssä olevat
erot aiheuttavat merkittävän esteen sisämarkkinoille. Se estää yrityksiä markkinoimasta ja
myymästä tuotteitaan rajojen yli ja heikentää kuluttajien luottamusta rajatylittäviin
ostoksiin.

• Tällä ehdotuksella halutaan puuttua näihin esteisiin yhdenmukaistamalla sopimattomien
kaupallisten menettelyjen sääntelyä tasolle, jolla kuluttajansuoja on riittävän vahva
perustaksi kuluttajien luottamukselle. Ehdotuksessa on myös erityinen
”sisämarkkinalauseke”, jolla säädetään direktiivin kansallisten täytäntöönpanosäännösten
keskinäisestä tunnustamisesta, mikä edesauttaa sisämarkkinoitten toteuttamista tällä alalla.

-2+'$172��9$,.87867(1$59,2,11,1�.(+,77<9b�522/,

Euroopan komissio lupasi vuonna 2002 ryhtyä kehittämään uusien ehdotusten vaikutusten
arviointia.

Tämän ehdotuksen valmistelu oli aloitettu jo ennen kuin komissio ilmoitti lupauksestaan ja
julkaisi ohjeet vaikutustenarvioinnin tekemiseen. Nyt esitettävä laajennettu
vaikutustenarviointi olisikin nähtävä osana komission kehittyvää toimintamallia, joka jatkaa
muotoutumistaan kokemusten karttuessa. Arvio on kuitenkin merkittävä edistysaskel
pyrittäessä varmistamaan, että komission ehdotukset perustuvat systemaattiseen analyysiin
niiden todennäköisistä vaikutuksista ja että toimien perusta on aiemmin vaadittua lujempi.

Laajennetun vaikutustenarvioinnin pohjana on käytetty nimenomaan tarkoitusta varten
koottuja lähteitä, jotka kaikki löytyvät komission verkkosivuilta.1 Lähteisiin kuuluvat mm.
seuraavat:

• 169 vastausta kuluttajansuojaa käsittelevää vihreää kirjaa koskevalta kuulemiskierrokselta
ja 113 vastausta seurantatiedonantoon

• määrälliset Eurobarometri-tutkimukset, joihin osallistui 2 899 suurta ja pientä yritystä ja
16 129 kuluttajaa eri puolilta EU:ta ja joissa aiheena olivat vastaajien kohtaamat ongelmat
ja niiden ratkaisumahdollisuudet2

                                                
1 http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm.
2 Tutkimukset tehtiin EU:n 15 jäsenvaltiossa 30.4.–10.6.2002 sekä 26.8.–23.9.2002 osana tavanomaista

Eurobarometriä 57.2 ja Flash-Eurobarometriä. Kuluttajaselvityksessä haastateltiin 15 vuotta täyttäneitä
kuluttajia, ja raakatulokset painotettiin vastaamaan kunkin jäsenvaltion osuutta EU:n koko väestöstä.
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• kansallisten elinkeinonharjoittajayhdistysten3 ja eurooppalaisten
kuluttajaneuvontakeskusten4 keskuudessa tehdyt selvitykset

• edellisiä lähteitä hyödyntänyt seikkaperäinen ennakkoarviointi,5 jonka toteutti komission
puolesta GFA Management

• useat jäsenvaltioiden nykyistä lainsäädäntöä arvioivat selvitykset,6 joista yhdessä
kartoitettiin vertailuanalyysillä sisämarkkinoiden esteitä ja arvioitiin tämän ehdotuksen
toteuttamiseen tarvittavaa panostusta.7

Vaikutustenarvioinnissa otetaan huomioon myös komission ja muiden tekemät analyysit
sisämarkkinoiden tilasta ja vaikutuksesta.8

Selvitysten tuloksia on tulkittava varovasti: vastaajan ilmoitus kiinnostuksestaan tehdä jotain
ei itsessään merkitse ryhtymistä konkreettisiin toimiin. Tuloksia voidaan kuitenkin
luotettavasti hyödyntää arvioitaessa vastaajien eri tekijöille antamaa suhteellista painoa.

Ennakkoarviota käsiteltiin komission tammikuussa 2003 järjestämässä seminaarissa. Jotkut
osallistujat esittivät epäilyjä käytetyn metodologian lujuudesta ja moittivat
elinkeinonharjoittajien parissa tehtyä selvitystä riittämättömäksi. Kuten seminaarissa
selostettiin, selvityksen vastausprosentit olivat suuria,9 ja kun selvityksessä haettiin
kansallisten elinkeinonharjoittajajärjestöjen näkemyksiä, se täydensi kuulemiskierroksella
saatuja vastauksia – kuulemisissa yhden kysymyksen aiheena olivat nimenomaan
todennäköiset vaikutukset. Eurobarometri-tutkimukseen kuului erikokoisia yrityksiä
(runsaasti pk-yrityksiä), jotta saataisiin selville vaikutukset erityyppisiin yrityksiin.

���0,+,1�21*(/0,,1�(+'278.6(1�3,7b,6,�388778$"

����.HVNHQHUlLVHW�VLVlPDUNNLQDW��KlYLlMLQl�HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMDW��NXOXWWDMDW�MD�WDORXV

Keskeinen ongelma on sisämarkkinoiden keskeneräisyys kuluttajien kannalta. Sopimattomia
kaupallisia menettelyjä koskevan sääntelyn hajanaisuudesta seuraa tiettyjä oikeudellisia

                                                                                                                                                        

Kohteet määriteltiin seuraavasti: kaikki vähintään 10 henkeä työllistävät yritykset maatiloja lukuun
ottamatta, jotka toimivat Euroopan unionissa ja harjoittavat loppukuluttajille suunnattua myyntiä tai
mainontaa. Yritysotokset tehtiin neljän kriteerin perusteella: maan (15 tasoa), yrityksen maantieteellisen
sijainnin, yrityksen koon (3 tasoa: 10-49, 50–249 ja vähintään 250 työntekijää) sekä toimialan (4 tasoa:
rakentaminen, teollisuus, palvelut ja kauppa).

3 Kyselylomakkeita lähetettiin 38, joista 16:een saatiin vastaus. Lisäksi tulevat elinkeinonharjoittajien
lähettämät 77 vastausta vihreään kirjaan.

4 Kuluttajaneuvontakeskukset auttavat kuluttajia hyödyntämään sisämarkkinoita. Selvityksen
tekohetkellä keskuksia oli 14 yhteensä 12 jäsenvaltiossa, ja nyt niitä on 15 yhteensä 13 jäsenvaltiossa.

5 ([�DQWH� ,PSDFW�$VVHVVPHQW�RI� WKH�RSWLRQV�RXWOLQHG� LQ� WKH�*UHHQ�3DSHU�RQ�(8�&RQVXPHU�3URWHFWLRQ,
GFA Management.

6 VIEW-instituutin, Price Waterhousen ja Lex Forin tutkimukset, jotka löytyvät osoitteesta
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/inde
x_en.htm.

7 Ks. Prof Dr Reiner Schulze ja Prof Dr Hans Schulte-Nölke koordinoima "Analysis of National Fairness 
Laws"saatavilla osoitteessa  
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/inde
x_en.htm.

8 Ks. esim. Talousuudistus: kertomus yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoiden toiminnasta, KOM(2002)
743 lopullinen.

9 Ks. GFA:n tutkimus, s. 81.
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esteitä, jotka puolestaan aiheuttavat kustannuksia, tilanteen monimutkaisuudesta syntyvää
vaivaa sekä epävarmuutta yrityksille ja nakertavat kuluttajien luottamusta rajatylittävään
kaupankäyntiin. Tämä taas estää yrityksiä myymästä ja kuluttajia ostamasta
valtakunnanrajojen yli. Tuloksena on, että rajatylittävä kaupankäynti on vähäistä, mikä
rajoittaa kuluttajien valinnanmahdollisuuksia, vähentää kilpailun aiheuttamaa painetta
tehokkaaseen hinnoitteluun ja merkitsee talouskasvun kannalta käyttämättä jäävää tilaisuutta.

Tässä osiossa käsitellään ensin (kohdassa 1.2) tarkasteltavana olevan alan sisämarkkinoiden
keskeneräisyyden yleisiä vaikutuksia hintoihin sekä elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien
käyttäytymiseen. Sen jälkeen (1.3) kohteeksi otetaan vaikutusten taustalla olevat
sisämarkkinaesteisiin liittyvät ongelmat. Lopuksi (1.4) analysoidaan niitä ongelmia, jotka
liittyvät kansalliseen kauppatapalainsäädäntöön ja joiden johdosta sisämarkkinaesteet
syntyvät.

��� .XOXWWDMDQ�NDQQDOWD�NHVNHQHUlLVHW�VLVlPDUNNLQDW

/LVVDERQLVVD� NRNRRQWXQXW� (XURRSSD�QHXYRVWR DVHWWL� (8�OOH� WDYRLWWHHQ, jonka mukaan
siitä on tultava ”maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka
kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja sekä
lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta”. Tavoitteen kannalta oli Eurooppa-neuvoston
mukaan tärkeää saada sisämarkkinat valmiiksi, yksinkertaistaa sääntely-ympäristöä ja
parantaa kuluttajien luottamusta.

(OLQNHLQRQKDUMRLWWDMLHQ� MD� NXOXWWDMLHQ� YlOLVWHQ� OLLNHWRLPLHQ� VLVlPDUNNLQRLWWHQ
toteuttamisprosessi on eri lähteistä saatujen tietojen mukaan S\VlKW\Q\W.

• Merkittäviä hintaeroja esiintyy edelleen, ja hintojen lähentyminen on pysähtynyt.

– Hinnat vaihtelevat jäsenvaltioissa viisi prosenttia valtakunnan keskiarvon
molemmin puolin, ja EU:n tasolla vaihtelu on 20 prosenttia tai enemmänkin.10

– 51 prosenttia EU:n kuluttajista oli havainnut eroja saman tuotteen hinnassa eri
jäsenvaltioissa.11

• Yritykset eivät suuntaa markkinointiaan rajojen toisella puolella oleville kuluttajille.

– Markkinointi (myös mainonta) ja myynti kuluttajille on polkenut paikoillaan
vuodesta 1991 ja on tasoltaan liki merkityksetöntä.12

– 55 prosenttia EU:n kuluttajista ei ollut edellisten 12 kuukauden aikana nähnyt
tai kuullut toisesta maasta lähetettyjä mainoksia tai tuotetiedotuksia.13

• Hyvin harvat kuluttajat tekevät ostoksia toisesta maasta.

– Kuluttajien luottamus ulkomaanostoksiin on juuttunut vuoden 1991 tasolle,
eikä ulkomaanostoja tehdä käytännössä merkittävissä määrin.14

                                                
10 KOM(2001) 736 lopullinen.
11 Eurobarometri 57.2.
12 KOM(2002) 743 lopullinen.
13 Eurobarometri 57.2.
14 Ks. GFA:n tutkimus, s. 49–51.
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– 13 prosenttia EU:n kuluttajista on tehnyt 12 viime kuukauden aikana yhden tai
useamman ulkomaanostoksen.

– Vain 5 prosenttia kuluttajista kertoo avanneensa pankkitilin toisessa maassa –
12 prosenttia tosin voisi harkita sitä seuraavien viiden vuoden aikana.15

Tästä VHXUDD seuraavanlaisia seikkoja:

• Yksittäisillä NXOXWWDMLOOD on (etenkin pienissä jäsenvaltioissa) vähemmän mahdollisuuksia
hankkia edullisia tai innovatiivisia tuotteita. Syynä ei suinkaan ole periaatteellinen
haluttomuus tehdä ulkomaanostoksia: 53 prosenttia EU:n kuluttajista harkitsisi varmasti tai
todennäköisesti tuotteen ostamista toisesta maasta halvemman hinnan tai paremman laadun
takia.16

• <ULW\VWHQ – erityisesti pk-\ULW\VWHQ – on kertomansa mukaan vaikea hyödyntää EU:n
muita markkinoita, mikä auttaisi niitä kasvamaan.

• (8�Q� WDORXV kärsii NRNRQDLVXXWHQD vaihtoehtoiskustannuksista eli menetetystä
mahdollisuudesta kasvattaa BKT:tä.

Ongelmien ratkaiseminen olisi erittäin NDQQDWWDYDD� WDORXGHOOLVHVWL. Euroopan
rahoituspalvelujen foorumin (European Financial Services Round Table) teettämässä
raportissa arvioitiin, että toimivat vähittäisrahoituspalvelujen sisämarkkinat voisivat säästää
kustannuksia vuosittain 5 miljardia euroa ja ehkä lisätä talouskasvua 0,5 prosenttia.17

��� 6LVlPDUNNLQRLWWHQ�NXOXWWDMDXORWWXYXXGHQ�NHKLW\VWl�HVWlYlW�VHLNDW

Nykyiseen pattitilanteeseen on useita syitä, jotka voidaan jakaa ”luonnollisiin” ja ”politiikan
aiheuttamiin” esteisiin. Kumpaakin ryhmää käsitellään seuraavassa erikseen. Sen jälkeen
tarkastellaan tarkemmin vielä niitä lainsäädännöllisiä esteitä, jotka johtuvat sopimattomia
kaupallisia menettelyjä koskevan sääntelyn eroavaisuuksista.

/XRQQROOLVHW�HVWHHW

/XRQQROOLVLD�HVWHLWl�ovat esimerkiksi kieli ja etäisyys. Niistä ei koskaan päästä täysin eroon,
mutta niiden vaikutus näyttää olevan heikkenemässä:

– (XURQ ansiosta kuluttajien on helpompi ymmärtää ja vertailla hintoja. Lisäapua
tarjoavat toimenpiteet, joilla yhdenmukaistetaan kansainvälisten
pankkisiirtojen maksut euroalueella. 32 prosenttia elinkeinonharjoittajista
totesi, että euron käyttöönotto on lisännyt heidän kiinnostustaan rajatylittävään
kauppaan.18

– 6lKN|LQHQ� NDXSDQNl\QWL on vähentänyt ajan ja etäisyyden hillitsevää
vaikutusta, ja ainakin joidenkin tuotteiden osalta on mahdollisuuksia

                                                
15 Eurobarometri 58.1 – rahoituspalvelut.
16 Lähde: Eurobarometritutkimus osoitteessa

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl131_en.pdf.
17 http://www.zew.de/erfstudyresults/.
18 Eurobarometri 57.2 (2002).



6

lisäkasvuun. 41 prosenttia elinkeinonharjoittajista totesi, että sähköinen
kaupankäynti on lisännyt heidän kiinnostustaan rajatylittävään kauppaan.19

– .LHOLPXXULW sortuvat. 53 prosenttia EU:n kuluttajista kertoo osaavansa puhua
ainakin yhtä ja 26 prosenttia kahta EU-kieltä omansa lisäksi. 71 prosentin
mielestä EU:ssa jokaisen pitäisi pystyä puhumaan äidinkielensä lisäksi jotain
muuta EU:n kieltä.20

3ROLWLLNDQ�DLKHXWWDPDW�HVWHHW

Rajatylittävälle myynnille ja ostamiselle on myös SROLWLLNDQ� DLKHXWWDPLD� HVWHLWl. Niiden
taustalla on sääntely; verotus on yksi esimerkki.

��� 6RSLPDWWRPLD�NDXSDOOLVLD�PHQHWWHO\Ml�NRVNHYDQ�VllQWHO\Q�KDMDQDLVXXV

EU-direktiiveissä on vahvistettu YlKLPPlLVVWDQGDUGHMD tietyille kuluttajansuojan osa-
alueille, kuten mainontaan. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus muttei velvollisuutta määrittää
niitä lisää. Käytössä on siis ���VDUMDD�HULODLVLD�YDDWLPXNVLD (kohta sarjoja on 25). Tämä on
sekä elinkeinonharjoittajien että kuluttajien mielestä merkittävä ongelma.

<ULW\NVHW��VllQW|MHQ�QRXGDWWDPLVHQ�NXVWDQQXNVHW�KLOOLWVHYlW�UDMDW\OLWWlYll�PDUNNLQRLQWLD

• 47 prosenttia elinkeinonharjoittajista katsoi, että tarve QRXGDWWDD erilaisia kaupallisiin
käytäntöihin ja mainontaan sovellettavia kansallisia sääntöjä ja muita
kuluttajansuojasäännöksiä on erittäin tai suhteellisen merkittävä este rajatylittävälle
kaupalle. Kysymys on yhtä tärkeä kuin verotukseen liittyvät erot (46 %) ja
ongelmallisempi kuin kielimuurit (38 %).

• Euroopan postimyyntiliiton EMOTAn selvityksessä kävi ilmi, että kymmenestä
tärkeimmästä sen jäsenten kohtaamasta rajatylittävän myynnin esteestä viisi liittyi
kokonaan tai osittain NDQVDOOLVWHQ�NDXSSDWDSDVllQW|MHQ�HURDYDLVXXNVLLQ.

.XOXWWDMDW��HSlYDUPXXWWD�MD�OXRWWDPXVSXODD�UDMDW\OLWWlYlVVl�NDXSDVVD

• Hiljattaisessa selvityksessä keskimäärin 18 prosenttia kuluttajista mainitsi heikon
RLNHXGHOOLVHQ� VXRMDQ yhtenä syynä jättää ostamatta rahoituspalveluja toisesta maasta.
Eräässä jäsenvaltiossa osuus oli jopa 36 prosenttia.21

• Toisessa tutkimuksessa 68 % niistä kuluttajista, jotka eivät suhtautuneet ostamiseen muista
EU-maista yhtä luottavaisesti kuin ostamiseen kotimaassaan, piti
NXOXWWDMDQVXRMDODLQVllGlQQ|Q� DOHPSDD� WDVRD erittäin tai suhteellisen merkittävänä
syynä luottamuksen puutteeseen. 76 prosenttia piti luottamuksen puutetta ulkomaisiin
kauppiaisiin ja VXXUHPPDNVL� DUYLRLPDDQVD� SHWRV�� WDL� KXLMDXVULVNLl erittäin tai
suhteellisen merkittävinä tekijöinä.22

                                                
19 Ks. edellinen alaviite.
20 Eurooppalaisten näkemyksiä kielistä luotaava erityinen Eurobarometri-kysely 6SHFLDO� (XUREDURPHWHU

´(XURSHDQV�DQG�/DQJXDJHV´, EB 54.1b (helmikuu 2001).
21 Eurobarometri 58.1 – rahoituspalvelut.
22 Eurobarometri 57.2 ja Flash-Eurobarometri 128: Public opinion in Europe: Views on business-to-

consumer cross-border trade, 14.11.2002.
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• Vielä useampaa pidätteli epävarmuus siitä, millaista kuluttajansuojaa muut EU-maat
tarjoavat: vastaajista 79 prosenttia piti tätä erittäin tai suhteellisen merkittävänä esteenä.23

Sekä yritykset että kuluttajat kärsivät YLOSLOOLVWHQ� HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMLHQ toiminnasta, joka
sekä haittaa kuluttajia suoraan että vie lainkuuliaisilta kilpailijoilta
liiketoimintamahdollisuuksia. Euroopan mainosstandardiliiton EASAn mukaan sen
käsittelemistä rajatylittävistä kanteluista valtaosassa on kyse huijareista ja muista hämäristä
toimijoista, jotka tietoisesti hyödyntävät kansallisten sääntelyjärjestelmien väliin jääviä
porsaanreikiä.

/DLQVllGlQQ|OOLVHW�HVWHHW

Eroavaisuuksiin ja niiden käytännön vaikutuksiin liittyvää Ql\WW|l on saatu kuulemisista,
selvityksistä ja GFA:n niitä koskevista arvioista, jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ryhmän
työstä ja komission tekemästä laajasta lainsäädäntöanalyysistä. Seuraavat esimerkit ovat
suuntaa-antavia.

• Lainsäädännön ja käytänteiden lähteiden moninaisuus lisää tutkimuskustannuksia.

Joissakin jäsenvaltioissa on käytössä yksi ainoa säädös, johon kuuluu yksi tai useampia
yleislausekkeita, joilla suojataan kuluttajia ja usein myös kilpailijoita sopimattomilta
kaupallisilta menettelyiltä.24 Toisissa taas säännökset on koottu yksityisoikeuteen tai
siviililakikirjaan.25 Eräissä jäsenvaltioissa ei ole erityistä puitelainsäädäntöä vaan säännöksiä
löytyy eri säädöksistä.26

Lainsäädäntö ei silti useinkaan riitä määrittelemään, onko jokin kaupallinen menettely
sopimaton. Esimerkiksi Saksassa joudutaan tutkimaan laajasti oikeuskäytäntöä, ja Ruotsissa
on otettava markkinatuomioistuimen oikeuskäytännön lisäksi huomioon kuluttaja-asiamiehen
ohjeet.

• Sisällölliset erot siinä, minkä tyyppisiä menettelyjä pidetään sopimattomina, johtavat
siihen, että elinkeinonharjoittajien on muutettava liiketoimintamallejaan tai
markkinointistrategioitaan.

Esimerkiksi Belgian lainsäädännössä kielletään kuluttajajärjestöjen vertailutestien käyttö
mainonnassa. Eräissä toisissa jäsenvaltioissa (esim. Italiassa, Itävallassa ja Saksassa) käyttöä
pidettäisiin laillisena, kunhan kuluttajille annettu tieto on todenmukaista, täydellistä ja
tasapuolista.

Saksassa on katsottu eräiden kaupallisten menettelyjen olevan sopimattomia, koska ne
kohdistavat kuluttajiin moraalista painetta. Eräs saksalainen tuomioistuin esimerkiksi langetti
hiljattain tuomion panimolle, joka oli mainoksissaan luvannut maksaa jokaista ostettua
olutkoria kohti yhden afrikkalaisen sademetsäneliömetrin suojelun kustannukset.27

                                                
23 Ks. edellinen alaviite. 68 % vastaajista mainitsi heikompitasoisen kuluttajansuojan erittäin tai

suhteellisen merkittävänä tekijänä. Kohderyhmänä olivat kussakin tapauksessa kuluttajat, jotka
suhtautuvat ostamiseen muista EU-maista vähemmän luottavaisesti kuin kotimaanostoksiin.

24 Esim. Belgiassa, Itävallassa, Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa.
25 Esim. Alankomaissa, Italiassa ja Ranskassa.
26 Esim. Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
27 Oberlandesgericht� +DPP�� ������� ����� DQQHWWX� WXRPLR� DVLDVVD� Krombacher. Tuomioistuimen

näkemyksen mukaan kyseisenlaiset mainokset voivat (psykologisesti tai oikeudellisesti) pakottaa
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Akateemisten analyysien mukaan olisi erittäin epätodennäköistä, että monet muut jäsenvaltiot
katsoisivat tämän kauppatavan olevan sopimatonta painostamista.

Lapsille suunnattuun markkinointiin sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa tavallista tiukempia
normeja, mutta lähestymistavoissa on huomattavia eroja. Esimerkiksi Suomen
markkinatuomioistuin kielsi pikaruokaketjun radiomainoksen, jossa lapsi pyysi äitiään
ostamaan muoviseen leluveneeseen pakatun hampurilaisaterian.28 Italian
kilpailuviranomaiset29 olisivat saattaneet tulkita asiaa samoin, kun taas monet muut
jäsenvaltiot (kuten Belgia, Itävalta ja Saksa) soveltavat vähemmän rajoittavia normeja
mainontaan, joka kohdistuu lapsiin tai joissa käytetään lapsia. Niinpä Suomen
markkinatuomioistuimen käsittelemiä asioita olisi todennäköisesti arvioitu näissä maissa
toisin.

• Kaupallisia menettelyjä arvioitaessa käytetään erilaisia ”keskivertokuluttajan” määritelmiä.

Kaupallisten menettelyjen vaikutusten arviointia määräävät oletukset kohteena olevista
kuluttajista ja heidän käyttäytymisestään. Tähän kysymykseen liittyviä toiminnan linjauksessa
tehtyjä myönnytyksiä käsitellään tuonnempana kohdassa 7.3.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissaan käyttämä ”keskivertokuluttaja” on
”valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen”. Käsitteen avulla
”keskivertokuluttajan” käyttäytymisen määrittämisessä voidaan käyttää esimerkiksi
kulttuuritekijöitä: keskivertokuluttajan ei siis oleteta olevan täysin samanlainen joka puolella
EU:ta. Ajatuksena on kuitenkin, että kansallisten tuomioistuinten olisi arvioitava kaupallisten
menettelyjen vaikutuksia tavalliseen kuluttajaan, jonka oletetaan pystyvän kohtuullisen hyvin
suojelemaan omia etujaan, eikä siis erityisen herkkiin tai herkkäuskoisiin kuluttajiin.

Kansalliset tuomioistuimet eivät kuitenkaan aina sovella yhteisöjen tuomioistuimen
määrittelemää keskivertokuluttajan käsitettä. Esimerkiksi asiassa Saint-Brice30 Belgian Hof
van Cassatie / Cour de Cassation viittasi vähiten tarkkaavaiseen kuluttajaan, joka kritiikittä
hyväksyy hänelle esitetyn eikä pysty näkemään asetettujen ansojen, liioittelun tai ohjailevien
taukojen läpi. Tuoreessa Scannerin mainontatapauksessa31 Saksan korkein oikeus viittasi
aiemmin Saksan oikeuskäytännössä käytettyyn vertailukohtakuluttajaan ja kuvaili
keskivertokuluttajaa ”satunnaiseksi tarkkailijaksi” tietyissä tilanteissa.

Tuloksena on huomattavaa RLNHXGHOOLVWD� HSlYDUPXXWWD� MD� PRQLPXWNDLVXXWWD, jotka
hillitsevät sekä elinkeinonharjoittajien että kuluttajien rajatylittävää toimintaa.

(ULW\LVLl�RQJHOPLD�RQ�SN�\ULW\NVLOOl, jotka joutuvat kantamaan samat alkukustannukset kuin
suuremmatkin yritykset ja joille asettautuminen toiseen jäsenvaltioon on vähemmän

                                                                                                                                                        

kuluttajan sopimukseen, minkä vuoksi ne ovat epätervettä kilpailua koskevan lain 1 pykälän vastaisia.
Päätöstä on tieteellisessä kirjallisuudessa kommentoitu kriittisesti (vrt. %RWWHQVFKHLQ, WRP 2002, 1107).

28 Markkinatuomioistuin 1987:13. Markkinatuomioistuin katsoi, ettei lasta saanut käyttää mainoksessa
keskeisessä asemassa siten, että hän pyytää aikuista ostamaan mainostetun tuotteen.

29 Lapsia käyttävää mainontaa koskevassa kilpailuviranomaisen oikeuskäytännössä tällaista mainontaa
pidetään sopimattomana, jos siinä käytetään hyväksi aikuisten luontaisia tunteita lapsia kohtaan ja siten
taivuteltaisiin heidät ostamaan tuote, jota he eivät muutoin tai kyseisin ehdoin ostaisi (vrt. Autorità per
la concorrenza ed il mercato, 5.3.1998 tehty päätös nro 5755 – Norad).

30 Hof van Cassatie / Cour de Cassation, 12. lokakuuta 2000 annettu tuomio (Saint-Brice NV vs. Belgian
valtio).

31 %XQGHVJHULFKWVKRI, 20.12.2001 annettu tuomio – I ZR 215/98. Ks. myös %XQGHVJHULFKWVKRI, 20.10.1999
annettu tuomio – I ZR 167/97 (”Orient-Teppichmuster”).
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todennäköisesti kannattava vaihtoehto. Asettautuminen toiseen jäsenvaltioon ei välttämättä
ole yksinkertainen tehtävä, ja EMOTAn vuonna 2002 tekemässä selvityksessä kävikin ilmi,
että liiton jäsenet pitävät rajatylittävässä kaupassa edelleen parhaana tehdä yhteistyötä
paikallisen yrityksen kanssa tai hankkia sellainen omistukseensa, mikä johtuu osittain
vaikeuksista tietää, miten kansallista lainsäädäntöä tulkitaan.

.XOXWWDMDQVXRMDQ kannalta tilanne aiheuttaa kaksi merkittävää ongelmaa. Kuluttajansuojassa
on osa-alueita, jotka HLYlW� NXXOX� \KWHLV|Q� Q\N\LVHQ� ODLQVllGlQQ|Q� SLLULLQ, joten niiden
osalta ei ole olemassa edes vähimmäisnormeja, joita sovellettaisiin koko EU:ssa.
Esimerkkeinä voitaisiin mainita lomakylät, jotka eivät kuulu lomaosakedirektiivin piiriin,
samoin kuin yrityksen ja kuluttajan suhteet liiketoimen jälkeen sopimuksen piiriin
kuulumattomissa seikoissa. Monenkirjavaa säännöstöä on sitä paitsi äärimmäisen YDLNHD
VHOLWWll�NXOXWWDMLOOH. Sen vuoksi kansalliset viranomaiset eivät useinkaan pysty tiedottamaan
tai opettamaan maansa kuluttajille, mitä suojatoimia sovelletaan tai ei sovelleta ostosten
tekoon muualla EU:ssa. Tuloksena on epävarmuutta, joka – kuten edellä esitettiin – hillitsee
kuluttajien halua tehdä ostoksia toisessa maassa.

���0,.b�21�(+'278.6(1�3bb7$92,7("

Ehdotuksen \OHLVHQl� SllPllUlQl on täyttää SHUXVWDPLVVRSLPXNVHQ� ��� MD� ����DUWLNODQ
vaatimukset toteuttaa sisämarkkinat poistamalla tavaroiden ja palvelujen vapaalta
liikkuvuuden esteet sekä varmistaa korkeatasoinen kuluttajansuoja. Tavoitteisiin on pyrittävä
tavalla, joka noudattaa komission VllG|VNl\WlQQ|Q�SDUDQWDPLVHHQ tähtäävää linjaa.

(ULW\LVHQl� SllPllUlQl on sisämarkkinoiden heikkouksiin puuttumalla HGHVDXWWDD
NXOXWWDMLHQ� UDMDW\OLWWlYLHQ� RVWRVWHQ� MD� VlKN|LVHQ� NDXSDQNl\QQLQ� NHKLW\VWl koko EU:n
alueella. Keinoina käytetään seuraavia:

• 9lKHQQHWllQ niitä sopimattomien kaupallisten menettelyjen sääntelyn eroista kumpuavia
HVWHLWl��MRLWD�\ULW\NVHW�NRKWDDYDW halutessaan suunnata markkinointiaan loppukuluttajille
valtakunnanrajan toisella puolella.

• 3DUDQQHWDDQ� NXOXWWDMLHQ� OXRWWDPXVWD rajatylittäviin liiketoimiin, erityisesti heidän
ostaessaan tuotteita muussa jäsenvaltiossa kuin kotimaassaan sijaitsevilta yrityksiltä,

– vähentämällä muissa jäsenvaltioissa toimivien kauppiaiden käyttäytymiseen
liittyvää epävarmuutta

– tarjoamalla korkeatasoinen ja yhtenäinen suoja kaikkien liiketoimien osalta.

Ehdotuksen WDYRLWWHLWD�ovat näin ollen seuraavat:

• Varmistetaan, etteivät HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMDW kohtele kuluttajia sopimattomasti ja
erityisesti etteivät ne kohdista kuluttajiin harhaanjohtavia tai aggressiivisia toimia ja ettei
kuluttajien valinnanvapautta muutoin heikennetä.

• Varmistetaan, että lakia noudattavat elinkeinonharjoittajat pystyvät markkinoimaan
tuotteitaan rajojen ylitse ja yleiseurooppalaiselta pohjalta joutumatta muuttamaan
liikestrategioitaan tai kantamaan kohtuuttomia kustannuksia.
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(WXLQD olisivat kuluttajien valinnanmahdollisuuksien parantuminen, paine tehokkaaseen
hinnoitteluun ja hintojen lähentymiseen,32 tehokas kilpailu sekä toimivien sisämarkkinoitten
aikaansaamat makrotaloudelliset hyödyt. Kuten edellä todettiin, tämä edesauttaisi /LVVDERQLQ
(XURRSSD�QHXYRVWRQ tavoitetta tehostaa EU:n NLOSDLOXN\N\l ja luoda kestävää talouskasvua.
Huomioon otetaan (XURRSDQ� SDUODPHQWLQ toiveet korkeatasoisen kuluttajansuojan
mahdollistavien yhteisten yleissääntöjen hyväksymisestä kiireellisenä toimenpiteenä.
Parlamentti on korostanut, että nykyinen lainsäädäntö haittaa todellisten kuluttajien
sisämarkkinoitten toteuttamista.33 Ehdotuksen tavoitteenasettelu vastaa niin ikään komission
tavoitteita, jotka se asetti VLVlPDUNNLQDVWUDWHJLDVVDDQ ja NXOXWWDMDSROLLWWLVHVVD
VWUDWHJLDVVDDQ.

Alan toimista on myös poliittista hyötyä: kun NXOXWWDMLHQ�RLNHXGHW�PllULWHOOllQ�VHOYHPPLQ
EU:n tasolla, EU:n julkinen kuva paranee, ja XQLRQL� WXOHH� OlKHPPlNVL�NDQVDODLVLD erittäin
käytännönläheisellä tavalla. Sen lisäksi, että sopimattomat kaupalliset menettelyt vääristävät
markkinoita, ne myös haittaavat usein vakavasti yksittäisten kuluttajien hyvinvointia ja
aiheuttavat heille runsaasti huolta ja vaivaa. EU voikin toimia aidosti kansalaistensa
MRNDSlLYlLVHQ�K\YLQYRLQQLQ hyväksi.

���0,7.b�29$7�.(6.(,6(7�72,0,17$9$,+72(+'27�7$92,77((1�6$$9877$0,6(.6,"

Analyysien mukaan esteiden pääasiallisia aiheuttajia ovat sopimattomia kaupallisia
menettelyjä (erityisesti kuluttajiin kohdistuvaa myyntiä, myös mainontaa ja markkinointia)
koskevan kansallisen lainsäädännön sisältö ja erot. Tulosten perusteella on tehty useita
DOXVWDYLD�SllWHOPLl:

• Kaikki muutokset edellyttävät muutoksia lainsäädäntöön.

Ongelmiin ei voida puuttua muuttamatta lainsäädäntöä. Syitä ovat esittäneet sellaiset
sidosryhmät kuin EASA,34 jonka mukaan erot jäsenvaltioiden muissa kuin
lainsäädännöllisissä toimintamalleissa johtuvat erilaisesta lainsäädännöstä: kansallisten
säännöstöjen keskeiset erot ovat EASAn mukaan suoraa seurausta eri maiden lainsäädännön
keskinäisistä eroavaisuuksista ja poistuvat vasta kun lainsäädännön eroavaisuudet on

                                                
32 Tuoreimmassa Cardiff-raportissa (Talousuudistus: kertomus yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoiden

toiminnasta) todettiin, että kuluttajien rajatylittävien ostojen ja sähköisen kaupan nopeampi
kehittäminen voi myös edistää hintojen lähentymistä aiheuttamalla hintapaineita. Ks. KOM(2002) 743
lopullinen.

33 ”Euroopan parlamentti – – pitää ensisijaisena sellaisten yleisten ja yhteisten sääntöjen hyväksymistä,
jotka mahdollistavat korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttamisen” – EP:n päätöslauselma
kuluttajansuojasta Euroopan unionissa annetun komission vihreän kirjan vaikutuksista eurooppalaiseen
kuluttajapolitiikkaan, 13. maaliskuuta 2003, kohta 1. ”Euroopan parlamentti – – hyväksyy näkökannan,
jonka mukaan mahdollisimman suuri yhdenmukaistaminen voi olla tehokas keino torjua
sisämarkkinoilla voimassa olevan kauppatapaa ja kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön
epäyhtenäisyyttä ja parantaa siten sisämarkkinoiden toimintaa kuluttajien luottamuksen edistämiseksi –
– korostaa, että mahdollisimman suurella yhdenmukaistamisella on pyrittävä kuluttajansuojan korkeaan
tasoon – – katsoo, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen ja alkuperävaltion
lainsäädäntö voidaan hyväksyä kaikkia tyydyttävällä tavalla, jos yhdenmukaistaminen on riittävää ja
kuluttajansuojataso on korkea.” Euroopan parlamentin päätöslauselma kuluttajien oikeudellisen suojan
tulevaisuudesta kuluttajansuojasta Euroopan unionissa annetun vihreän kirjan valossa, 13. maaliskuuta
2003, kohdat 6–8.

34 Euroopan mainosstandardiliitossa EASAssa kokoontuvat kansalliset mainonnan alan
itsesääntelyjärjestöt sekä alan yrityksiä Euroopassa edustavat järjestöt.
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poistettu. Jotta komission tavoitteet voitaisiin saavuttaa, muutosten piiriin on siis kaikissa
tapauksessa otettava myös lainsäädäntö.

• Muutokset on tehtävä EU:n tasolla.

Jäsenvaltiot eivät voi ratkaista ongelmaa erillään, koska sisämarkkinoitten esteitten taustalla
ovat pitkälti jäsenvaltioitten väliset erot. Tehokkain vaihtoehto olisi siksi –
toissijaisuusperiaate huomioon ottaen – EU:n tasolla tehtävä yhdenmukaistaminen. GFA:n
tutkimuksessa analysoitiin eri skenaarioita ja tarkasteltiin yksityiskohtaisesti kolmea
päävaihtoehtoa: Q\N\WLODQWHHQ säilyttämistä sekä kahta muuta mallia, joita tässä nimitetään
DODNRKWDLVHNVL ja \KGLVWHW\NVL lähestymistavaksi.

9DLKWRHKWR����6lLO\WHWllQ�Q\N\WLODQQH

Vaihtoehdossa säilytettäisiin nykyinen EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö muttei annettaisi
uusia direktiivejä. Ainoa toimenpide – joka kuuluu kaikkiin kolmeen toimintamalliin – on
jäsenvaltioiden yhteistyön parantaminen nykyisen lainsäädännön toimeenpanossa. Asiaa
käsitellään erillisessä komission ehdotuksessa.

9DLKWRHKWR����$ODNRKWDLQHQ�OlKHVW\PLVWDSD

Tässä on kyse perinteisestä lainsäädäntömallista, jossa tiettyyn ongelmaan puututaan sen
tullessa esiin (esim. kiinteistöjen osa-aikaomistus tai kotimyynti) direktiivillä, jossa säädetään
kuluttajansuojan vähimmäisstandardeista, joita jäsenvaltiot voivat (halutessaan) lisätä omien
elinkeinonharjoittajiensa tai kuluttajiensa osalta.

+\|G\W 3XXWWHHW

• Räätälöity ratkaisu tiettyyn
ongelmaan, jäsenvaltioiden tarve
tehdä muutoksia minimoitu

• Vähimmäislausekkeet ja
yhdenmukaistamisen puuttuminen
jatkavat sisämarkkinaesteitten
esiintymistä

• Ei säädökseen kirjattua korkeatasoista
suojaa koko EU:ssa

• Lainsäädäntö vanhenee nopeasti
markkinoitten kehittyessä

• Nykyinen lainsäädäntö keskittyy
pelkästään myyntiä edeltävään
suhteeseen.

9DLKWRHKWR����<KGLVWHWW\�OlKHVW\PLVWDSD

Vaihtoehdossa luotaisiin direktiivillä yhteinen, täysin yhdenmukaistettu sopimattomia
kaupallisia käytäntöjä koskeva puitesäädös, jonka myötä sovellettaisiin keskinäisen
tunnustamisen periaatetta sen jäsenvaltion lainsäädäntöön, johon elinkeinonharjoittaja on
asettautunut (ns. alkuperämaaperiaate). Direktiivissä vahvistettaisiin periaatteet, joilla
tunnistettaisiin sopimattomat kaupalliset menettelyt ja puututtaisiin niihin, olipa kyse mistä
tahansa toimialasta, tekniikasta tai välineestä. Ongelma- tai alakohtaisia säädöksiä voitaisiin
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tässäkin mallissa antaa, mutta tarve siihen pienenisi, ja säädökset keskittyisivät
sopimusseikkoihin pikemminkin kuin sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin.

+\|G\W 3XXWWHHW

• Yhdenmukaistaminen vähentää
sisämarkkinaesteitä.

• Lainsäädännön sisältämät yleiset
periaatteet antavat sille ”turvaa”
markkinoitten kehittyessäkin.

• Puitesäädös tarjoaa turvaverkon
alakohtaisen suojan puuttuessa.

• Periaatteisiin pohjaava lähestymistapa
välttää liiallisen sääntelyn.

• Puitesäädöksen ansiosta voidaan
tarkastella muita vähimmäis-
lausekkeita uudelleen, ja se tarjoaa
välineen kuluttajien myynnin-
jälkeisten ongelmien käsittelyyn.

• Jäsenvaltiot joutunevat tekemään
enemmän mukautuksia kuin muutoin.

• Mallin toimintaedellytyksenä on
riittävän oikeusvarmuuden
saavuttaminen.

���0,7.b�29$7�(5,�9$,+72(+72-(1�0<g17(,6(7�-$�.,(/7(,6(7�9$,.878.6(7"

Tässä osiossa arvioidaan taulukkomuotoisesti neljän toimintamallin vaikutuksia: ensin edellä
kuvattuja vaihtoehtoja 1–3 (nykytilanne, alakohtainen ja yhdistetty malli) ja sitten yhdistetyn
mallin muunnelmaa, jossa pyritään maksimoimaan myönteiset vaikutukset (vaihtoehto 3b).
Malleja vertaillaan toisiinsa, ja vaihtoehto 3b esitetään suotavimpana mallina.

����9DLNXWXVWHQ�DUYLRLQWL��YDLKWRHKGRW��������D�MD��E

Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin nykytilan säilyttävän sekä alakohtaisen ja yhdistetyn
mallin vaikutuksia tarkoituksena selvittää, mitä mallia olisi kehitettävä ja pohdittava
tarkemmin. Kysymystä käsiteltiin laajasti GFA:n tutkimuksessa käyttäen pohjana kuulemisten
ja selvitysten tuloksia. Havaintojen perusteella pohdittiin analyysin toisessa vaiheessa, miten
tehokkaimmalta vaikuttanutta yhdistettyä mallia voitaisiin kehittää edelleen ja sen myönteisiä
vaikutuksia lisätä.

Uudessa YDLKWRHKGRVVD� �E käytetään erilaista toimintamallia keskeisillä aloilla, joilla
alkuperäinen malli GFA:n tutkimuksen mukaan todennäköisesti aiheuttaisi hankaluuksia.

• Alunperin ehdotetut kategoriat, jotka sisälsivät WLHGRQDQWRYHOYRLWWHHQ� MD
P\\QQLQMlONHLVWl� DVLDNDVSDOYHOXD� MD� YDOLWXVWHQ� NlVLWWHO\l� NRVNHYLD� YDDWLPXNVLD,
hylättiin, koska niiden aiheuttamat kulut elinkeinonharjoittajille olisivat GFA:n
tutkimuksen mukaan suhteettomat verrattuna kuluttajan saamaan hyötyyn. Näitä
kysymyksiä WDUNDVWHOWLLQ� VLNVL� WRLVHOOD� WDYDOOD vaihtoehdossa 3b. Vaihtoehdossa ei
täsmennetä, mitä myynninjälkeisiä asiakaspalveluja yrityksen olisi tarjottava, vaan
sovelletaan samoja periaatteita elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan suhteen kaikkiin
vaiheisiin. Niinpä elinkeinonharjoittaja ei esimerkiksi saa antaa kuluttajalle
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harhaanjohtavia tietoja tarjotusta myynninjälkeisestä palvelusta taikka korvaavan tuotteen
antamisesta tai tuotteen korjaamisesta – tapahtuipa se ennen myyntiä tai sen jälkeen.
Yleisen tiedonantovelvoitteen sijaan ehdotuksessa määritellään harhaan johtamiseksi
sellaisten olennaisten tietojen mainitsematta jättäminen, jotka eivät käy ilmi
asiayhteydestä. Lisäksi täsmennetään ne ehdottoman välttämättömät tiedot, jotka kuluttajan
olisi saatava ennen ratkaisunsa tekemistä.

• GFA pyysi tutkimuksessaan elinkeinonharjoittajilta näkemyksiä EU-säännöistä, joiden
nojalla yritysten julkaisemista käytännesäännöistä voitaisiin tehdä säännöstöön
osallistuvien kannalta sitovia. Päätös säännöstöön osallistumisesta olisi vapaaehtoinen. Jos
elinkeinonharjoittaja ei noudata sääntöjä, tätä pidettäisiin väärien tietojen antamisena ja
näin ollen sopimattomana kaupallisena menettelynä. Elinkeinonharjoittajien vahva
mielipide oli, että EU:n tason sääntöjen kehittäminen olisi myönteinen asia mutta että
niiden tekeminen sitovaksi tällä tavoin todennäköisesti vähentäisi yritysten halua tulla
mukaan. Mallia on sen vuoksi hiottu vaihtoehdossa 3b. Käytännesääntöjen vastaista
toimintaa pidettäisiin sopimattomana vain tietyin erittäin täsmällisesti määritellyin
edellytyksin, jotka osoittavat, että noudattamatta jättäminen on väärien tietojen antamista,
joka todennäköisesti vaikuttaa olennaisesti kuluttajan päätökseen ostaa tuote.
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7DXOXNNR����9DLNXWXVWHQ�DUYLRLQWL�±�VRSLPDWWRPLD�NDXSDOOLVLD�PHQHWWHO\Ml�NRVNHYDW�VllQWHO\YDLKWRHKGRW

0HUNNLHQ�VHOLW\V��+�myönteinen vaikutus "�nettovaikutus epäselvä, ± kielteinen vaikutus, � ei vaikutusta

9DLNXWXNVHW .XYDXV ���Q\N\WLODQQH ���DODNRKWDLQHQ
OlKHVW\PLVWDSD

���\KGLVWHWW\
OlKHVW\PLVWDSD��MRND
VLVlOWll
WLHGRQDQWRYHOYRLWWHHQ�
P\\QQLQMlONHLVHW
SDOYHOXW�MD�VLWRYDW
Nl\WlQQHVllQQ|W

�E��\KGLVWHWW\
OlKHVW\PLVWDSD��MRND
VLVlOWll�ROHQQDLVWHQ
WLHWRMHQ�SRLVMlWWlPLVHQ�
VDPDW�SHULDDWWHHW
P\\QWLl�HQQHQ�MD�VHQ
MlONHHQ�MD�NHY\HPPlW
Nl\WlQQHVllQW|Ml
NRVNHYDW�VllQQ|NVHW

7DORXGHOOLVHW�YDLNXWXNVHW

Paine hintojen
alentamiseen, hintoja
lähentävä sysäys

Vähittäismyynnissä
myytävien tuotteitten
keskihinnat vaihtelevat
jäsenvaltioitten välillä 30 %
mutta jäsenvaltioitten sisällä
vain 5 %.35 53 % EU:n
kuluttajista harkitsisi varmasti
tai todennäköisesti tuotteen
ostamista toisesta maasta, jos
tuote olisi halvempi tai
parempi kuin kotimaassa.
51 % EU:n kuluttajista oli
havainnut eroja saman
tuotteen hinnassa eri
jäsenvaltioissa. Pienikin
määrä ulkomaanostoja tekeviä

±

Hintojen lähentyminen
on osoitetusti pysähtynyt.
Ellei politiikkaa muuteta,
ei ole syytä uskoa
vastaiseen hintojen
lähentymiseen.

±

Vaikutus on
epätodennäköinen, koska
yritysten halua
markkinoida rajojen yli
haittaava politiikan
aiheuttama hajanaisuus
säilyisi ja jopa pahenisi
uuden lainsäädännön ja
EU:n laajentumisen
myötä.

"

Yhdenmukaistaminen
helpottaisi yritysten
mahdollisuuksia myydä
ja kuluttajien ostaa. Etuja
kuitenkin jossain määrin
pienentäisivät
tiedonantovelvoitteesta ja
myynninjälkeisiä
palveluja koskevista
vaatimuksista syntyvät
lisäkustannukset.

�

Yhdenmukaistaminen ja
politiikan elinkeinon-
harjoittajille ja
kuluttajille aiheuttamien
esteiden väistyminen
helpottaisivat
rajatylittävää kauppaa ja
alentaisivat noudatta-
misen kustannuksia,
edistäisivät hintojen
lähentymistä ja
painaisivat hintoja alas.

                                                
35 KOM (2001) 736 lopullinen.
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kuluttajia voi vaikuttaa
hintoihin jäsenvaltioiden
kotimarkkinoilla, kuten on
nähty Yhdistyneen
kuningaskunnan
automyynnissä.36

Taloudellisen
toimeliaisuuden
maantieteellinen
jakautuma muuttuu

Rajatylittävä kauppa
helpottuu ilman tarvetta
fyysiseen asettautumiseen,
mikä voi hyödyttää
maaseutualueita ja alueita,
jotka eivät sijaitse lähellä
muita jäsenvaltioita.

±

Hajanaisuuden
aiheuttamat rajatylittävän
kaupan esteet säilyvät.

±

Hajanaisuuden
aiheuttamat rajatylittävän
kaupan esteet säilyvät.

�

Yhdenmukaistaminen
edistää rajatylittävää
kauppaa, mutta
vaikutuksia voivat
rajoittaa tiedonanto-
velvoitteesta tai
myynninjälkeisiä
palveluja koskevista
säännöksistä syntyvät
kustannukset.

�

Yhdenmukaistaminen
helpottaa rajatylittävää
kauppaa vähentämällä
elinkeinonharjoittajien
tarvetta asettautua toiseen
jäsenvaltioon voidakseen
markkinoida tuotteitaan
kuluttajille.

                                                                                                                                                                                                                                                   
36 http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/price_diffs.
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Vaikutukset
hintakilpailuun
kansainvälisesti

Hintakilpailun edistämisen
ansiosta EU:n
elinkeinonharjoittajat voisivat
kilpailla tehokkaammin EU:n
ulkopuolisilla markkinoilla.

±

Ei vaikutusta

±

Hinnat voivat nousta
uuden lainsäädännön
lisäämän hajanaisuuden
ja EU:n laajentumisen
vuoksi.

"

Yhdenmukaistamisen
vaikutusta
hintakilpailuun
vähentävät
tiedonantovelvoitteesta
tai myynninjälkeisiä
palveluja koskevista
säännöksistä syntyvät
kustannukset.

�

Paineet hintojen
alentamiseen
mahdollistavat EU:n
elinkeinonharjoittajien
tehokkaamman
kilpailemisen EU:n
ulkopuolisilla
markkinoilla.

Vaikutukset tuleviin
jäsenvaltioihin

Vähittäiskaupan
kulutushyödykkeiden hinnat
ovat ehdokasmaissa puolet
EU:n nykyisten 15 jäsenen
tasosta.37 Rajatylittävän
kaupan lisääntymisestä voisi
olla näille maille erityistä
etua.

±

Hintaerojen vuoksi
rajatylittävän kaupan
esteet merkitsevät
tuleville jäsenvaltioille
huomattavia
vaihtoehtoiskustannuksia.

±

Hintaerojen vuoksi
rajatylittävän kaupan
esteet merkitsevät
tuleville jäsenvaltioille
huomattavia
vaihtoehtoiskustannuksia.

�

Uusien jäsenvaltioiden
elinkeinonharjoittajien
olisi helpompi hyödyntää
sisämarkkinoita, kun
sääntely-ympäristö
yksinkertaistuu ja kun
tarjottavan suojan taso

�

Uusien jäsenvaltioiden
elinkeinonharjoittajien
olisi helpompi hyödyntää
sisämarkkinoita, kun
sääntely-ympäristö
yksinkertaistuu, sääntöjen
noudattamisen

                                                
37 3XUFKDVLQJ�SRZHU�SDULWLHV�DQG�UHODWHG�HFRQRPLF�LQGLFDWRUV�IRU�(8��DFFHGLQJ�DQG�FDQGLGDWH�FRXQWULHV�DQG�()7$��2VWRYRLPDSDULWHHWLW�MD�QLLKLQ�OLLWW\YlW�WDORXVLQGLNDDWWRULW

(8�VVD��VLLKHQ�OLLWW\YLVVl�MD�HKGRNDVPDLVVD�VHNl�(IWD�PDLVVD�. Silke Stapel, Statistics in Focus Theme 2 56/2002, Eurostat.
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rohkaisee kuluttajia
ostamaan vähemmän
tuttuja merkkejä.
Lisäkustannuksia voi
kuitenkin syntyä
myynninjälkeisiä
palveluja koskevista
säännöksistä ja
tiedonantovelvoitteesta.

kustannukset pienenevät
ja kun tarjottavan suojan
taso rohkaisee kuluttajia
ostamaan vähemmän
tuttuja merkkejä.

Lisääntyvä
rajatylittävä kauppa

Markkinoilletulon ja yleensä
sääntöjen noudattamisen
kustannukset
elinkeinonharjoittajille
vähenevät, ja kuluttajien
luottamus ja
myynninjälkeinen suoja
paranevat.

±

Lainsäädäntö pysyy
hajanaisena, joten
markkinoilletulon
kustannukset tuskin
vähenevät ja luottamus
tuskin paranee.

±

Lainsäädäntö pysyy
hajanaisena, joten
markkinoilletulon
kustannukset tuskin
vähenevät ja luottamus
tuskin paranee. Uudet
direktiivit voivat
pahentaa ongelmaa ja
aiheuttaa rajatylittävälle
kaupalle lisäesteitä.

"

Muita yhdistetyn mallin
etuja vastaavat edut.
Erityisesti
myynninjälkeisiä
palveluja koskevien
säännösten kustannukset
voivat haitata
rajatylittävää
markkinointia.

�

47 prosenttia
elinkeinonharjoittajista
katsoi, että tarve
noudattaa erilaisia
kauppatapoihin ja
mainontaan sovellettavia
kansallisia sääntöjä ja
muita kuluttajansuoja-
säännöksiä on erittäin tai
suhteellisen merkittävä

                                                
38 Itävallan kauppakamari. Lainaus GFA:n tutkimuksessa sivulla 93.
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”Vähimmäistason
yhdenmukaistaminen = ei
yhdenmukaistamista = ei
oikeusvarmuutta.”38

este rajatylittävälle
mainonnalle ja
markkinoinnille.
68 prosenttia EU:n
elinkeinonharjoittajista
katsoo, että kansallisten
sääntöjen yhden-
mukaistaminen on
erittäin tai suhteellisen
tehokas tapa helpottaa
myyntiä tai mainontaa
koko EU:ssa.
79 prosenttia tavallista
vähemmän luottavaisista
kuluttajista totesi, että
samat oikeudet ja sama
suoja myös ulkomailla
olisi luottamuksen
parantumisen kannalta
erittäin tai suhteellisen
tärkeää.

Pienemmät ”Kosmetiikkatuotteiden ± ± " �
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kustannukset
markkinoilletulosta

postimyyntiyritys joutui
lähettämään yhden
juristeistaan täysipäiväisesti
kuuden kuukauden ajaksi
toiseen jäsenvaltioon
tutkimaan, miten yrityksen
jakelumallia pitäisi muuttaa,
jotta se olisi kyseisen
jäsenvaltion sääntelyn
mukainen. Yritys päätti
lopulta olla pyrkimättä
kyseisille markkinoille, koska
operaatio olisi aiheuttanut
radikaalin muutoksen sen
liiketoimintamalliin.”39

Ei muutoksia, koska
pääesteisiin eli
hajanaisuuteen ja siitä
johtuviin noudattamisen
kustannuksiin ei puututa.

Ei muutoksia, koska
pääesteisiin eli
hajanaisuuteen ja siitä
johtuviin noudattamisen
kustannuksiin ei puututa

Yhdenmukaistaminen
vähentäisi markkinoille-
tulon kustannuksia, mutta
myynninjälkeisiä
palveluja koskevat
vaatimukset
todennäköisesti
nostaisivat niitä, joten
kokonaisvaikutus on
neutraali tai kielteinen.

Ongelman poistaisivat
sääntöjen
yhdenmukaistaminen ja
sisämarkkinalauseke
direktiivissä.

Erityiset vaikutukset
pk-yrityksiin

±

Rajatylittävän myynnin
nykyiset esteet säilyvät.
Ne vaikuttavat erityisesti

±

Rajatylittävän myynnin
nykyiset esteet säilyvät.
Ne vaikuttavat erityisesti

"

Pk-yritykset hyötyvät
yhdenmukaistamisesta,
mutta säästöjä

�

Erityistä hyötyä syntyy
alhaisemmista
markkinoilletulon tai

                                                
39 Palvelujen sisämarkkinoiden tilanne, KOM(2002) 441 lopullinen.
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pk-yrityksiin asettamalla
heikompaan asemaan
yritykset, jotka eivät voi
asettautua toiseen
jäsenvaltioon
myydäkseen tuotteitaan
rajan yli.

pk-yrityksiin asettamalla
heikompaan asemaan
yritykset, jotka eivät voi
asettautua toiseen
jäsenvaltioon
myydäkseen tuotteitaan
rajan yli.

pienentäisivät erityisesti
myynninjälkeisiä
palveluja koskevista
vaatimuksista syntyvät
lisäkustannukset.

sääntöjen noudattamisen
kustannuksista, joiden
tasoon ei vaikuta
yrityksen koko. Silloin
vaikutukset pk-yrityksiin
ovat suhteessa
suuremmat, ja niiden
mahdollisuudet rajat-
ylittävään toimintaan
ilman tarvetta asettautua
toiseen maahan
kasvavat.40

Kuluttajien
ostovoima ja valinta-
mahdollisuudet
kasvavat

Taustalla edellä kuvatusti
kuluttajien luottamuksen
parantuminen,
markkinoilletulon esteiden
madaltuminen ja hintakilpailu.

±

Ei muutosta
nykytilanteeseen

±

Ilman yhden-
mukaistamista on vaikea
saada aikaan tarvittavaa
luottamusta tai vähentää
noudattamisen
kustannuksia.

"

Yhdenmukaistamisen
etujen oltava
painavampia kuin
tiedonantovelvoitteen ja
myynninjälkeistä
palvelua koskevien

�

Yhdenmukaistaminen
lisää rajatylittävää
markkinointia ja
hintakilpailua. Erityisesti
hyötyvät kuluttajat
pienissä tai unionin

                                                                                                                                                                                                                                                   
40 Palvelujen sisämarkkinoiden tilanne, KOM(2002) 441 lopullinen.
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Tapauskohtaisen
lainsäädännön
lisääntyminen pahentaisi
tilannetta.

vaatimusten aiheuttamat
lisäkustannukset.

laidoilla sijaitsevissa
jäsenvaltioissa, joihin
elinkeinonharjoittajat
eivät ehkä perusta
toimipistettä mutta joihin
ne voivat harjoittaa
etämyyntiä.

Muutokset
kuluttajansuojaan

±

Ei muutoksia. Nykyiset
aukot (esim. myynnin-
jälkeiset palvelut ja
aggressiiviset käytänteet)
ja epäkohdat säilyvät.

�

Tapauskohtaiset
parannukset ovat
mahdollisia, mutta
vähimmäistason
yhdenmukaistamiseen
perustuva malli ei takaa
korkeatasoista ja
yhtenäistä suojaa koko
EU:ssa, ja porsaanreikiä
syntyy väistämättä, kun
markkinat kehittyvät
ilman ”suojaverkkoa”.

�

Lainsäädännöllä luodaan
suojaverkko, jota voidaan
soveltaa, kun jotkin
sopimattomat kaupalliset
menettelyt eivät kuulu
erityisen lainsäädännön
piiriin. Useimmissa
jäsenvaltioissa suojelun
yleistaso pysyy samana
tai paranee erityisesti
suhteessa aggressiiviseen
markkinointiin ja
myynninjälkeiseen
suojaan. Kokonaisuus on
kuluttajille helpompi

�

Lainsäädännöllä luodaan
suojaverkko, jota voidaan
soveltaa, kun jotkin
sopimattomat kaupalliset
menettelyt eivät kuulu
erityisen lainsäädännön
piiriin. Useimmissa
jäsenvaltioissa suojelun
yleistaso pysyy samana
tai paranee erityisesti
suhteessa aggressiiviseen
markkinointiin ja
myynninjälkeiseen
suojaan. Kokonaisuus on
kuluttajille helpompi
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ymmärtää. ymmärtää.

<PSlULVW|YDLNXWXNVHW

Ehdotuksella ei odoteta olevan merkittäviä
vaikutuksia ympäristöön. Esiin ei ole tullut
vaikutuksia ilmaan, veteen, maaperään, ilmastoon,
biodiversiteettiin, ympäristö- tai kulttuuriperinnön
kannalta merkittäviin paikkoihin tai turvallisuuteen.
Vähäisiä muutoksia liikenteeseen ja jakelumalleihin
saattavat aiheuttaa etämyynnin lisääntyminen ja
kulutuksen lisääntyminen ulkomaille tehtävillä
ostosmatkoilla.

�

Ei vaikutuksia.

�

Ei vaikutuksia.

"

Vähäisiä muutoksia
liikenteeseen ja
jakelumalleihin saattavat
aiheuttaa etämyynnin
lisääntyminen ja
kulutuksen lisääntyminen
ulkomaille tehtävillä
ostosmatkoilla.

"

Vähäisiä muutoksia
liikenteeseen ja
jakelumalleihin saattavat
aiheuttaa etämyynnin
lisääntyminen ja
kulutuksen lisääntyminen
ulkomaille tehtävillä
ostosmatkoilla.

6RVLDDOLVHW�YDLNXWXNVHW

Muutokset
kuluttajille
tiedottamisessa ja
kuluttajavalistuksess
a

Rajatylittävään kauppaan
liittyvien tietojen ja
opastuksen antaminen
kuluttajille on vaikeampaa ja
kalliimpaa, jos vaatimukset
eroavat toisistaan.

�

Ei muutosta nykyiseen
toisistaan poikkeavien
vaatimusten kirjavuuteen.

±

Nykyinen toisistaan
poikkeavien vaatimusten
kirjavuus lisääntyy, ei
vähene.

�

Koko EU:ssa käytettävät
yhteiset periaatteet
helpottavat tehtävää.

�

Koko EU:ssa käytettävät
yhteiset periaatteet
helpottavat tehtävää.



23

����7XORV��YDOLWDDQ�YDLKWRHKWR��E��\KGLVWHWW\�OlKHVW\PLVWDSD�

9DLKWRHKWR����6lLO\WHWllQ�Q\N\WLODQQH

Kuten edellä todettiin, on saatu näyttöä siitä, että vaikka rajatylittävän kaupankäynnin
luonnolliset esteet ovat viime vuosina vähentyneet, kauppa on jämähtänyt vähäiselle tasolle.

Elinkeinonharjoittajat pitivät tarvetta noudattaa erilaisia kansallisia kaupallisiin menettelyihin
sovellettavia säännöksiä huomattavasti pahempana ongelmana kuin esimerkiksi kielieroja. Jos
tilanne säilytetään nykyisellään, vastaajat eivät pidä todennäköisenä, että rajatylittävää
toimintaa kuluttajien kanssa harjoittavien elinkeinonharjoittajien määrä lisääntyisi
huomattavasti. Kuluttajat pitävät tärkeänä esteenä puutteellisia tietoja muiden EU-maiden
kuluttajansuojalainsäädännöstä ja ovat lisäksi esittäneet vahvoja epäilyksiä muissa maissa
tarjottavan suojan tasoa kohtaan.

GFA:n mukaan tästä seuraa, että jotta elinkeinonharjoittajien kuluttajille suuntaamaa
rajatylittävää toimintaa voitaisiin edistää, nykyiset politiikan aiheuttamat esteet on poistettava.
Siihen ei päästä lainsäädäntöä muuttamatta. Kun EU nyt on laajentumassa 25 jäsenvaltion
unioniksi, sääntelyn hajanaisuuden ja monimutkaisuuden vaikutukset kasvavat sitä paitsi
entisestään, ellei toimiin ryhdytä.

Vaihtoehdon 1 vaikutukset olisivat laajasti ottaen neutraalit, eivätkä komission tavoitteet
täyttyisi. Tämän vuoksi vaihtoehto K\OlWWLLQ.

9DLKWRHKGRW���MD����DODNRKWDLQHQ�YDVWDDQ�\KGLVWHWW\�OlKHVW\PLVWDSD

• Kumpaankaan vaihtoehtoon HL� katsottu liittyvän kuluttajan kannalta NLHOWHLVLl
YDLNXWXNVLD.

• Alakohtaisen toimintamallin käytön jatkaminen vaikuttaisi yrittäjävastaajien mukaan
NLHOWHLVHVWL UDMDW\OLWWlYll� WRLPLQWDD� DNWLLYLVHVWL� KDUMRLWWDYLHQ� HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMLHQ
PllUllQ, kun taas yhdistetyn mallin P\|QWHLQHQ� YDLNXWXV olisi siihen nähden noin
kaksinkertainen.

• .XPPDOODNLQ� WRLPLQWDPDOOLOOD� YRLGDDQ� WRNL� SXXWWXD� XVHLVLLQ� RQJHOPLLQ. Siinä missä
yhdistetty toimintamalli jättäisi käsittelemättä oikeustoimiin tuomioistuinten kautta
ryhtymisen vaikeuden ja (esim. tuotteitten toimittamiseen liittyvien) käytännön ongelmien
suuremman riskin, alakohtaisella mallilla jäisi käsittelemättä P\|V�se, ettei kuluttajilla ole
tietoa muiden EU-maiden kuluttajansuojalaeista.

• $ODNRKWDLVHOOD� PDOOLOOD YRLGDDQ puuttua kuluttajien yksittäisiin ongelmiin ja valitun
toimenpiteen mukaan HKNl� OLVlWl� NXOXWWDMLHQ� OXRWWDPXVWD. On kuitenkin epävarmaa,
pystyttäisiinkö kuluttajien luottamusta lisäämään niin paljon kuin toimivien
kuluttajakaupan sisämarkkinoiden aikaansaamiseen tarvitaan. Eurooppalaisten
kuluttajaneuvontakeskusten keskuudessa tehty selvitys ei sekään antanut selkeää arviota
tästä mallista. Kahdestatoista keskuksesta kolme odotti kuluttajien halun ostaa ulkomailta
lisääntyvän, kun taas kaksi muuta uskoi sen vähentyvän. Kuuden keskuksen muodostama
enemmistö ei odottanut merkittäviä muutoksia. Elinkeinonharjoittajien kansallisten
järjestöjen parissa tehty selvitys antoi tulokseksi HULODLVLD� QlNHP\NVLl� PDOOLQ
YDLNXWXNVLVWD� HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMLLQ. Suurimman ryhmän mukaan sen vaikutukset
rajatylittävään toimintaan olisivat neutraaleja. Edellistä hiukan pienempi ryhmä suhtautuu
asiaan pessimistisesti ja vielä pienempi optimistisesti. Puolet vastaajista odotti
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alakohtaisten direktiivien lisäävän markkinoilletulon, liiketoimien ja markkinoinnin
kustannuksia. Päinvastaiseen uskoi pienempi ryhmä.

• Verrattuna alakohtaiseen lähestymistapaan tai nykytilanteen säilyttämiseen \KGLVWHWW\
PDOOL voi selvästikin olla WHKRNNDLQ� NHLQR� OLVlWl� NXOXWWDMLHQ� OXRWWDPXVWD, jota
kuluttajakaupan sisämarkkinat tarvitsevat toimiakseen moitteettomasti. Tämä oli tuloksena
eurooppalaisten kuluttajaneuvontakeskusten näkemyksiä luodanneessa selvityksessä, jossa
kaikki kantansa ilmoittaneet keskukset odottivat C-skenaarion muuttavan kuluttajien
käyttäytymistä ratkaisevalla tavalla ja lisäävän heidän haluaan tehdä ostoksia ulkomailta.
Selvä enemmistö HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMLHQ� NDQVDOOLVWHQ� MlUMHVW|MHQ parissa tehtyyn
kyselyyn vastanneista uskoi, että hyvän kauppatavan mukaisia käytäntöjä koskevan
periaatteen sisällyttäminen puitedirektiiviin YlKHQWlLVL� NXVWDQQXNVLD. Tukea näkyvät
antavan ne, jotka arvioivat uuden kuluttajansuojaan sovellettavan lähestymistavan saavan
pitkällä aikavälillä aikaan myönteisiä muutoksia (mahdollisimman pitkälle viety
yhdenmukaistaminen lisää oikeusvarmuutta, vähentää kansallisia eroja EU-direktiivien
täytäntöönpanossa ja antaa mahdollisuuksia purkaa sääntelyä.)

Arviosta kävi selkeästi ilmi, että \KGLVWHWW\�OlKHVW\PLVWDSD�ROLVL�DODNRKWDLVWD�WHKRNNDDPSL
keino saavuttaa osiossa 2 hahmotellut tavoitteet. Käytännesääntöjä, myynninjälkeisiä
palveluja ja tiedonantovelvoitetta koskevat alkuperäiset ehdotukset aiheuttaisivat kuitenkin
merkittäviä kustannuksia, jotka saattaisivat hillitä rajatylittävää kauppaa tai ainakin vähentää
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien hyötyä. Sen vuoksi päädyttiin valitsemaan vaihtoehto 3b,
jonka katsotaan todennäköisimmin täyttävän komission tavoitteet ja maksimoivan myönteiset
vaikutukset.

��� .8,1.$� 78/2.6,$� -$� 9$,.878.6,$� 6(85$7$$1� -$� 9$/927$$1� 7b<7b17gg13$121

-b/.((1"

Direktiivin vaikutuksia suhteessa sen tavoitteisiin arvioidaan seuraavien LQGLNDDWWRULHQ
avulla:

• 5DMDW\OLWWlYlQ� P\\QQLQ� WDVR, joka käy ilmi yrittäjien ja kuluttajien näkemyksiä
luotaavista selvityksistä. Jo toteutetuista eurobarometrikyselyistä saadaan joitakin alustavia
vertailuarvoja.

• Rajatylittävään yrityksiltä kuluttajille suunnattuun kauppaan osallistuvien
HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMLHQ�MD�NXOXWWDMLHQ�PllUl.

• .XOXWWDMLHQ rajatylittävää NDXSSDD käyvistä elinkeinonharjoittajista eurooppalaisille
kuluttajaneuvontakeskuksille, tuomioistuinten ulkopuolisten elinten eurooppalaisen
verkoston jäsenille, kansallisille viranomaisille ja muille tahoille WHNHPLHQ� YDOLWXVWHQ
määrä ja luonne.

• .DQVDOOLVWHQ� viranomaisten kuluttajansuojayhteistyöasetuksen puitteissa UHNLVWHU|LPLHQ
WDSDXVWHQ määrä ja luonne.

• (XURRSDQ�\KWHLV|MHQ�WXRPLRLVWXLPHQ�NlVLWHOWlYlNVL�WXRWXMHQ, puitedirektiivin tulkintaa
koskevien DVLRLGHQ määrä ja luonne.

Komissio seuraa huolellisesti direktiivin VDDWWDPLVWD� RVDNVL� NDQVDOOLVWD� ODLQVllGlQW|l
etenkin kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen yhteydessä. Näin pyritään
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varmistamaan, että ehdotukselta odotetut tavoitteet saavutetaan, kun se saatetaan osaksi
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tämän vaiheen jälkeen komissio varmistaa olemassa olevin
menetelmin, että puitedirektiiviä VRYHOOHWDDQ� \KGHQPXNDLVHVWL. Komissio seuraa
elinkeinonharjoittajien valituksia komissiolle ja SOLVIT-verkolle ja muille vastaaville
järjestelmille. Se tarkkailee myös puitedirektiivin soveltamista kansallisissa tuomioistuimissa
jäsenvaltioiden toimittamien raporttien perusteella ja seuraa yhteisöjen tuomioistuimen
käsiteltäväksi tuotuja asioita.

Ehdotetussa kuluttajansuoja-alan Wl\WlQW||QSDQR\KWHLVW\|Wl koskevassa DVHWXNVHVVD
vahvistetaan yksityiskohtaiset järjestelyt, joilla viranomaiset seuraavat, noudattavatko
elinkeinonharjoittajat puitedirektiiviä niin rajatylittävissä kuin kotimaisissakin tapauksissa.
Hahmotellut WLHGRQYDLKWR�� MD� UDSRUWRLQWLPHQHWWHO\W luovat järjestelmän, jolla voidaan
tarkastella viranomaisille elinkeinonharjoittajista tehtyjä valituksia ja sääntöjen
noudattamisessa tapahtuvaa kehitystä.

Myös HXURRSSDODLVWHQ� NXOXWWDMDQHXYRQWDNHVNXVWHQ� MD� ((-�YHUNRQ jäsenten raportit
antavat merkittävää seurantatietoa puitedirektiivin noudattamisen tasosta.

Voidakseen mitata ehdotuksen vaikutuksia rajatylittävään kauppaan komissio toistaa ne
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien keskuudessa tehdyt PLHOLSLGHWXWNLPXNVHW, joissa
mitattiin UDMDW\OLWWlYlQ� PDUNNLQRLQQLQ� MD� P\\QQLQ� WDVRD� elinkeinonharjoittajien ja
kuluttajien näkökulmasta. Tutkimustuloksia ja tilastotietoja yhdistämällä voidaan arvioida
vaikutukset edellä mainittujen indikaattorien perusteella.

Näiden sangen mittavien seurantajärjestelyjen avulla komissio laatii sopivan ajan tullen
QHXYRVWROOH� MD� SDUODPHQWLOOH� UDSRUWLQ� puitedirektiivin soveltamisesta. Tarpeen mukaan
raporttien perustana käytetään taloudellista ja oikeudellista tutkimusta.
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Ehdotusta varten järjestettiin laajamittaiset ja kuluttajansuojan alalla laatuaan ensimmäiset
kuulemiset. Niihin sisältyivät seuraavat:

• kaksi NXXOHPLVDVLDNLUMDD (vihreä kirja ja sen seurantatiedonanto), joissa haettiin
näkemyksiä ja joista jälkimmäisessä esitettiin direktiiviluonnos kommentoitavaksi41

• NHVNXVWHOX�(XURRSDQ�SDUODPHQWLVVD�kuulemisasiakirjojen pohjalta

• keskustelu Ruotsissa ja Kreikassa SLGHW\LVVl HSlYLUDOOLVLVVD�PLQLVWHULNRNRXNVLVVD

• SlLYlQ� mittainen NXXOHPLVWLODLVXXV vihreästä kirjasta ja kaksipäiväinen seminaari
seurantatiedonantoon annettujen vastausten saamisen jälkeen42

• MlVHQYDOWLRLGHQ� DVLDQWXQWLMRLGHQ ryhmä, jonka jäsenet vaihtoivat tietoja nykyisestä
tilanteesta eri jäsenvaltioissa

                                                
41 Vihreään kirjaan saatiin 169 ja seurantatiedonantoon 113 vastausta.
42 Ensimmäiseen tilaisuuteen osallistui yli 225 ja jälkimmäiseen yli 150 sidosryhmän edustajaa.
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• laajat kahdenväliset ja PXXW epäviralliset kokoukset

• WDUNRLWXVWD� YDUWHQ� WHHWHW\W selvitykset, joissa kohderyhminä olivat kuluttajat,
elinkeinonharjoittajat, HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMLHQ yhdistykset ja eurooppalaiset
kuluttajaneuvontakeskukset.

Vastaukset DUYLRLWLLQ�VLVlLVHVWL teemoittain (esim. alakohtainen vs. yhdistetty lähestymistapa,
alkuperämaa ja myynninjälkeiset menettelyt) ja otettiin huomioon ehdotuksen eri näkökohtia
muotoiltaessa. Ennen lopullisten päätösten tekemistä komissio antoi SDODXWHWWD vihreää kirjaa
koskeneesta kuulemisesta VHXUDQWDWLHGRQDQQRVVD ja toisesta kuulemiskierroksesta
tammikuussa 2003 pidetyssä VHPLQDDULVVD.

Koko aineisto ja kaikki kuulemiskierroksilla saadut vastaukset ovat saatavilla komission
verkkosivustolla, jossa on myös GFA:n tekemä ennakkoarvio vaikutuksista.

����.XXOHPLVWHQ�VLVlOW|

Kuulemisten aikana haettiin sidosryhmien QlNHP\NVLl�HULW\LVHVWL�VHXUDDYLVWD:

• VLVlPDUNNLQDHVWHLGHQ luonne ja vaikutukset

• DODNRKWDLVHQ� MD� \KGLVWHW\Q� lähestymistavan hyvät puolet ja puutteet sekä todennäköiset
vaikutukset

• yhdistettyä lähestymistapaa tukevan SXLWHGLUHNWLLYLQ�\NVLW\LVNRKWDLQHQ�VLVlOW| perustana
seurantatiedonannossa annettu luonnos.

6HXUDQWDYDLKHHQ�NXXOHPLVLOOD haluttiin saada yksityiskohtaisia näkemyksiä puitedirektiivin
sisällöstä. Kommentteja ja muita vastauksia onkin hankala esittää tiivistetysti. Laajasti ottaen
vastaukset olivat positiivisia ja rakentavan kriittisiä. Useimmat sidosryhmät, joihin lukeutuvat
jäsenvaltioiden hallitukset, tukivat ehdotetun puitedirektiivin tavoitteita vankasti.

Eräät ryhmät kuitenkin epäilivät, pystyykö puitedirektiivi saavuttamaan tavoitteensa. Epäilijät
toivoivat ehdotuksen tueksi seikkaperäistä arviota vaikutuksista ja lisää näyttöä ehdotetun
toimintamallin tarpeesta.

Useimmissa vastauksissa kuitenkin keskityttiin puitedirektiivin asiasisältöön, mikä oli
seurantatiedonannon tarkoituskin. Esiin tuli joukko NHVNHLVLl�N\V\P\NVLl:

• tavoiteltu yhdenmukaistamisen taso

• direktiivin soveltamisala

• kunnollisen täytäntöönpanon�tarve

• ehdotetun puitedirektiivin ja muiden jo annettujen direktiivien ja lainsäädäntöehdotuksen,
etenkin P\\QQLQHGLVWlPLVWl�koskevan asetusluonnoksen, keskinäinen YXRURYDLNXWXV.

Yleisesti ottaen NHVNHLQHQ� HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMLHQ� HVLLQ� QRVWDPD� VHLNND oli halu poistaa
myynninjälkeisiä palveluja ja valitusten käsittelyä koskevat säännökset. Monien mukaan
vaarana voisi lisäksi olla, että yleinen kielto aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta, ellei sillä
ole tukenaan aineellisoikeudellisia sääntöjä. .XOXWWDMDMlUMHVW|Ml� mietitytti ehdotus
keskinäisen tunnustamisen ja alkuperämaan periaatteiden ottamisesta mukaan. Eräät halusivat



27

lisäksi varmistaa, ettei yhdenmukaistaminen heikennä sitä suojatasoa, joka joillekin
kuluttajille jäsenvaltioissa tällä hetkellä tarjotaan. Useimmat kuitenkin suhtautuivat
myönteisesti – vaikkakin toisinaan varauksin – ehdotuksiin sidosryhmien osallistumisesta ja
käytännesääntöjen vahvemmasta roolista. Elinkeinonharjoittajat vaikuttivat lisäksi nyt
vakuuttuneemmilta kuin vihreän kirjan yhteydessä, että korkeatasoisesta kuluttajansuojasta ja
kuluttajien luottamuksen parantumisesta voisi todella olla heille runsaastikin hyötyä.

����6LGRVU\KPLHQ�NXXOHPLVHQ�YDLNXWXNVHW

Yleistä lähestymistapaa valittaessa otettiin huomioon se laaja tuki, jota saatiin puitedirektiivin
tavoitteille ja puitedirektiiviin perustuvan yhdistetyn mallin valitsemiselle uudistuksen
pohjaksi alakohtaisen mallin sijaan, jossa lainsäädäntöä annetaan ongelman tullessa esiin.
Myös puitedirektiiviehdotuksen sisältöä koskevia sidosryhmien näkemyksiä tarkasteltiin.
Joissakin kysymyksissä päädyttiin harkinnan jälkeen säilyttämään alunperin kaavailtu
lähestymistapa – tällaisia kysymyksiä olivat esimerkiksi myös tuotteiden ostajina toimivien
elinkeinonharjoittajien tai epäterveen kilpailuun ottaminen mukaan soveltamisalaan, ja niitä
käsitellään jäljempänä ”myönnytysten” yhteydessä. Eräillä muilla keskeisillä aloilla
alkuperäistä lähestymistapaa muokattiin perusteellisesti vastaajien kommenttien perusteella.
Tällainen oli erityisesti edellä käsitelty suhtautuminen myynninjälkeisiin palveluihin,
tiedonantovelvoitteeseen ja käytännesääntöihin.
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Alustavien kuulemisten ja analyysien perusteella päädyttiin siihen, että tavoitteitten
saavuttamiseen tarvitaan yhteisön tason lainsäädäntöä. Sen jälkeen tarkasteltiin kahta
lähestymistapaa, joista lisäkuulemisten ja tavoitteitten täyttymisen todennäköisyyttä
selvittävän analyysin jälkeen valittiin yhdistetty vaihtoehto alakohtaisen sijaan. Seuraavaksi
hiottiin yhdistetyn lähestymistavan kulmakivenä olevan puitedirektiivin varsinaista sisältöä ja
tehtiin mukautuksia, joilla haluttiin lisätä positiivisia ja vähentää negatiivisia vaikutuksia.
Esimerkkinä mainittakoon lähestymistavan vaihtaminen suhteessa myynninjälkeisiin
palveluihin, tiedottamiseen ja käytännesääntöihin.

Tiivistetysti sanottuna ORSXOOLVHOOD�HKGRWXNVHOOD

• toteutetaan Wl\VL yhdenmukaistaminen korkealla ja yhteisellä suojatasolla, johon kuluttajat
voivat luottaa

• vahvistetaan (8�Q�laajuiset�´VRSLPDWWRPXXGHQ´�WXQQXVPHUNLW, joilla korvataan käytössä
olevat toisistaan eroavat yleislausekkeet

• huolehditaan oikeusvarmuudesta VLVlPDUNNLQDODXVHNNHHQ�� VRSLPDWWRPLHQ�NDXSDOOLVWHQ
PHQHWWHO\MHQ�OXRNNLHQ sekä kiellettyjen menettelyjen luettelon avulla

• annetaan käytännesäännöille� tehtävä maksimoida lainsäädännöllisen lähentymisen
myönteiset vaikutukset.

Lopullisen ehdotuksen pääosat ovat näin ollen seuraavat:

• <OHLVHOOl� NLHOOROOD kielletään sopimattomat menettelyt, asetetaan tunnusmerkit – joihin
kuuluu kuluttajien taloudellisen käyttäytymisen ROHQQDLQHQ vääristäminen –, joilla
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määritetään, onko jokin kaupallinen menettely sopimaton, ja vahvistetaan yhteisöjen
tuomioistuimen määritelmän mukainen NHVNLYHUWRNXOXWWDMD vertailukohtana käytettäväksi
kuluttajaksi, ellei kohderyhmänä ole jokin tietty kuluttajaryhmä.

Yleiskielto on ehdotuksen keskeinen osa. Sillä SRLVWHWDDQ kansallisen lainsäädännön
aiheuttamia HVWHLWl korvaamalla nykyiset erilaiset yleislausekkeet ja oikeudelliset periaatteet
yhdellä ainoalla perustalla, jonka mukaan arvioidaan, onko jokin kaupallinen menettely
sopimaton. Kiellolla VXRMHOODDQ� NXOXWWDMLD määrittelemällä menettelyn sopimattomuuden
keskeiseksi kriteeriksi sen taloudelliset vaikutukset.

Yleiskielto noudattaa VXKWHHOOLVXXVSHULDDWHWWD: Siinä määritellään ne menettelyt, jotka ovat
VRSLPDWWRPLD ja siksi ongelmallisia, eikä pyritä asettamaan positiivisia K\YlQ� NDXSSDWDYDQ
PXNDLVXXWWD määritteleviä standardeja. Sillä varmistetaan, että huomioon otetaan vaikutukset
keskivertokuluttajaan eikä heikoimmassa mahdollisessa asemassa olevaan kuluttajaan, ellei
kohteena ole jokin tietty ryhmä. Lisäksi siinä täsmennetään, että menettelyä on pidettävä
sopimattomana vain silloin, kun sen vaikutukset kuluttajien käyttäytymiseen ovat ”olennaisia”
eli kun ne riittävät vaikuttamaan kuluttajan tekemään tuotetta koskevaan ratkaisuun.

• Varmuuden ja selkeyden vuoksi vahvistetaan VLVlPDUNNLQDODXVHNH, joka koskee
keskinäistä tunnustamista elinkeinonharjoittajan sijaintimaan lainsäädännön perusteella.

Direktiiviin kirjataan periaatteita, jotka tarjoavat kuluttajille korkeatasoisen ja yhtenäisen
suojan. 6llG|VNl\WlQQ|Q� SDUDQWDPLVHQ vaatimusten mukaisesti direktiivissä ei säädetä
periaatteiden yksityiskohtaisesta soveltamista eri sektoreilla vaan jätetään se jäsenvaltioiden
harkintaan. Jos jäsenvaltio päättää säätää soveltamisohjeista, niitä sovelletaan kyseisen
jäsenvaltion alueelle sijoittautuneisiin elinkeinonharjoittajiin, mutta niitä ei voi soveltaa
muihin elinkeinonharjoittajiin, jotka haluavat myydä tuotteitaan tuohon jäsenvaltioon. Tämä
ei aiheuta ongelmia kuluttajansuojalle, koska kaikissa jäsenvaltioissa sovelletaan samoja
tiukkoja standardeja. Sen sijaan se YlKHQWll� HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMLHQ�NXVWDQQXNVLD, koska
niiden ei tarvitse noudattaa kuin oman maansa täytäntöönpanosäännöksiä pystyäkseen
myymään tuotteitaan koko EU:n alueella.

• Selkeyteen ja tehokkaaseen kuluttajansuojaan pyritään erityisillä VRSLPDWWRPLHQ
NDXSDOOLVWHQ�PHQHWWHO\MHQ�OXRNLOOD, joilla annetaan sisältöä keskeisille elementeille (esim.
harhaanjohtaville tai aggressiivisille menettelyille, tiedonantovelvoitteelle ja
myynninjälkeisille palveluille) ja NLHOOHWW\MHQ�PHQHWWHO\MHQ�PXVWDOOD�OLVWDOOD.

Menettelyluokat, joissa kuvaillaan keskeisiä sopimattomien menettelyjen tyyppejä, lisäävät
RLNHXVYDUPXXWWD. Yleiskiellon ja mustan listan kanssa nämä säännökset tarjoavat yhdessä
enemmän ohjausta kuin mitkään käytössä olevat kaupallisia menettelyjä koskevat kansalliset
yleissäännöt.

0XVWDQ�OLVWDQ ansiosta voidaan kieltää kokonaan ne kaupalliset menettelyt, joita on kaikissa
oloissa pidettävä sopimattomina. Se KHOSRWWDD� NXOXWWDMLHQ� VXRMHOHPLVWD ja OLVll
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien RLNHXVYDUPXXWWD, koska yhtä ja samaa listaa sovelletaan
koko EU:ssa.

Kuten edellä esitettiin, ehdotuksen tavoitteita ei voitaisi saavuttaa muuttamatta lainsäädäntöä.
Direktiivi pannaan täytäntöön tavanomaiseen tapaan eli jäsenvaltioiden lainsäädännön kautta.
Käytännesäännöt eivät millään muotoa ole välttämättömiä lainsäädännön täytäntöönpanon
kannalta.
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Direktiivissä ei edellytetä EU:n tason käytännesääntöjen kehittämistä eikä velvoiteta
elinkeinonharjoittajia sitoutumaan olemaan niiden alaisia. Jos EU:n tason käytännesääntöjä
kuitenkin luodaan, niiden myönteisinä vaikutuksina olisivat, että ne edistäisivät kaupallisten
menettelyjen lähentymistä ja yhteisymmärryksen lisääntymistä huolellisesta
ammatinharjoittamisesta, auttaisivat erityisesti pk-yrityksiä havaitsemaan, miten ne voivat
täyttää direktiivin vaatimukset päivittäisessä toiminnassaan, ja saisivat sidosryhmät mukaan
työhön ehdotuksen tehokkaan toteuttamisen puolesta.

����0LWl�SLWHPPlOOH�PHQHYLl�YDLKWRHKWRMD�K\OlWWLLQ"

Ehdotuksessa olisi voitu mennä SLWHPPlOOH�kolmella tavalla, joista jokainen K\OlWWLLQ.

• Kuluttajasopimuksiin� VRYHOOHWWDYDQ� ODLQVllGlQQ|Q� \KGHQPXNDLVWDPLQHQ kaupallisiin
menettelyihin sovellettavan lainsäädännön lisäksi.

Kuluttajasopimuksiin sovellettavassa lainsäädännössä olevat erot aiheuttavat nekin esteitä
sisämarkkinoille. Jos samassa hankkeessa olisi pyritty käsittelemään molempia kysymyksiä,
hanke HL olisi kuitenkaan ollut enää KDOOLWWDYLVVD�kuluttajasopimuslainsäädännön laajuuden ja
muihin sopimusoikeuden kysymyksiin kohdistuvien sivuvaikutusten vuoksi. Kyseisiä
ongelmia NlVLWHOOllQ� siksi PXXVVD� \KWH\GHVVl. Komissio on vastikään julkaissut
tiedonannon43 yleisistä sopimusoikeuteen liittyvistä kysymyksistä. Kuluttajapoliittisessa
strategiassaan vuosille 2002–2006 komissio on sitoutunut tarkastelemaan uudelleen koko
nykyistä kuluttajalainsäädäntöä, myös sopimusoikeuden säännöksiä, jotta vielä olemassa
olevat sisämarkkinaesteet voitaisiin poistaa.

• (OLQNHLQRQKDUMRLWWDMLHQ�RWWDPLQHQ�P\|V�RVWDMLQD�PXNDDQ ehdotuksen soveltamisalaan.

Pienten yritysten järjestöt esittivät, että pk-yrityksille olisi tarjottava sama suoja kuin
kuluttajille. Vaikka itsenäisen ammatinharjoittajan asema voi joissa tapauksissa olla hyvin
lähellä kuluttajan asemaa, vaihtoehto hylättiin. 3HUXVWDPLVVRSLPXNVHVVD� ensinnäkin
PllUlWllQ�QLPHQRPDDQ� NXOXWWDMLHQ eikä elinkeinonharjoittajien VXRMHOHPLVHVWD. Toiseksi
elinkeinonharjoittajien väliset liikesuhteet ovat luonnostaan tasa-arvoisempia kuin
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien suhteet. Niinpä HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMLHQ�VXRMDQWDUYH�HL
yleisesti ottaen ROH� \KWl� VXXUL. Kolmanneksi on YLHOl� PDKGRWRQWD� W\\G\WWlYlOOl� WDYDOOD
PllULWHOOl ja ottaa mukaan suojaa enemmän kaipaavat erittäin pienten yritysten tilanteet.

• .DLNHQ�HSlWHUYHHQ�NLOSDLOXQ�VllQWHOHPLQHQ eräiden jäsenvaltioiden mallin mukaisesti.

Käytännössä tällöin olisi otettu mukaan myös sellaiset NDXSDOOLVHW�PHQHWWHO\W�� MRWND� HLYlW
DLKHXWD� KDLWWDD� NXOXWWDMLOOH, kuten orjalliset jäljitelmät, panettelu ja muiden lakien
rikkominen. Kaikkien näihin seikkoihin liittyvien säännösten seikkaperäinen tarkastelu
viittasi siihen, HWWHLYlW� QH� DLKHXWD� PHUNLWWlYLl� VLVlPDUNNLQDHVWHLWl, jotka edellyttäisivät
yhdenmukaistamistoimia. Lisäksi ne eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Niiden ottaminen
mukaan lisäksi heikentäisi ja hämärtäisi ehdotuksen erittäin selkeästi kuluttajansuojaan
keskittyvää luonnetta.

����0LWl�P\|QQ\W\NVLl�WHKWLLQ"

Lopulliseen päätökseen pääsemiseksi jouduttiin tekemään kolme merkittävää P\|QQ\W\VWl.

                                                
43 KOM(2003) 68 lopullinen.
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• 9HUWDLOXNRKWDQD�käytettävän�NXOXWWDMDQ valinta

Tärkein myönnytys ehdotuksessa on tasapainon luominen kuluttajien suojelemisen ja
elinkeinonharjoittajien toiminnanvapauden välille. Tämä liittyy kuluttajaan, jota käytetään
vertailukohtana arvioitaessa, onko jokin kaupallinen menettely sopimaton. Joissakin
jäsenvaltioissa käytetään mainoksen harhaanjohtavuutta määritettäessä vertailukohtana
keskimääräistä herkkäuskoisempaa kuluttajaa, mutta useimmissa jäsenvaltioissa
vertailukohtana on keskivertokuluttaja.

On selvää, etteivät kaikki kuluttajat ole keskivertokuluttajia, minkä vuoksi on otettava
tasapuolisesti huomioon tarve suojella kaikkein herkimpiä kuluttajaryhmiä ja toisaalta
elinkeinonharjoittajien vapaus olettaa, että kuluttajat tietyssä määrin käsittävät heidän
menettelyjensä luonteen. Tasapainon löytämiseksi ehdotuksessa käytetään keskeisenä
vertailukohtana yhteisöjen tuomioistuimen määrittelemää keskivertokuluttajaa.
Yleissäännöstä poiketaan kuitenkin, kun elinkeinonharjoittajan kohderyhmänä on jokin
erityinen kuluttajaryhmä. Olipa kyse lapsista tai ydinfyysikoista, vertailukohtana käytetään
kyseisen ryhmän keskivertojäsentä. Näin ollen ehdotuksessa käyttöön otettava vertailukohta
on täsmällisempi kuin kussakin jäsenvaltiossa nykyisin käytettävät yleiset vertailukohdat. Sen
käyttö lisää elinkeinonharjoittajan toimintavapautta mutta myös suojaa herkimpiä
kuluttajaryhmiä. Kun kohderyhmänä on keskiarvon ylittävä kuluttajaryhmä, vertailukohtaa
höllennetään vastaavasti.

• Elinkeinonharjoittajien kuluttajille antamat WLHGRW

Kuluttajien on saatava tarvitsemansa tiedot, sillä ne ovat keskeisiä heidän päätöksentekonsa ja
näin ollen myös todellisten valinnanmahdollisuuksiensa kannalta. Eivät elinkeinonharjoittajat
eivätkä etenkään pienyritykset tosin pysty tarjoamaan kuluttajille rajattomasti tietoa.
Liiallinen tietotulva saattaa myös turruttaa kuluttajia, joten ehdotuksessa keskitytään vain
olennaisiin tietoihin.

Kuten edellä todettiin, seurantatiedonannossa ehdotettiin rajoittamattoman yleisen
tiedonantovelvoitteen luomista. Tässä ehdotuksessa velvoite rajoitetaan kuitenkin luetteloon
tiedoista, jotka on annettava ostokehotuksen yhteydessä, jotta voidaan välttää harhaanjohtavat
mainitsemattajättämiset. Lisäksi ehdotuksessa täsmennetään, että jos tiedot käyvät kuluttajalle
selvästi ilmi jo asiayhteydestä, elinkeinonharjoittajan ei tarvitse ryhtyä lisätoimiin. Tällä
ratkaisulla otetaan tasapuolisesti huomioon sekä perustamissopimuksen 153 artiklassa
määrätty kuluttajan oikeus saada tietoja että toisaalta tarve välttää elinkeinonharjoittajien ja
kuluttajien turhaa kuormittamista.

• Lainsäädännön yksityiskohtaisuus

Joissakin jäsenvaltioissa alan lainsäädännön muodostaa yleislauseke. Lisää sääntöjä saadaan
tuomioistuinten tulkinnoista taikka ohjeiden ja käytännesääntöjen kautta. Toisaalta on
olemassa lähes rajattomasti erilaisia kaupallisia menettelyjä, joita varten voitaisiin ajatella
erillistä sääntöä. Siksipä on otettava yhtä lailla huomioon oikeusvarmuuden vaatimus ja tarve
välttää lainsäädännön tekemistä liian monimutkaiseksi ja joustamattomaksi. Jotta tavoiteltuun
täysimittaiseen lähentymiseen päästäisiin, ehdotuksessa ei rajoituta pelkkään \OHLVNLHOWRRQ.
Sopimattomien kaupallisten menettelyjen luokat ja musta lista parantavat varmuutta ja
selkeyttä. Elinkeinonharjoittajille jätetään mahdollisuus sitoutua vapaaehtoisesti
noudattamaan täsmällisemmin määriteltyjä käytäntöjä laatimalla käytännesääntöjä.
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����/RSXNVL

Komission näkemyksen mukaan Ql\WW|� ULLWWll� SHUXVWHOHPDDQ� HKGRWXNVHQ� WHNHPLVHQ.
Näyttöä on saatu seuraavista:

• Sisämarkkinoilla� RQ� HVWHLWl, jotka johtuvat sopimattomista kaupallisista menettelyistä ja
niiden sääntelystä.

• Nämä esteet aiheuttavat RQJHOPLD� HOLQNHLQRQKDUMRLWWDMLOOH� MD� NXOXWWDMLOOH, eivätkä
ongelmat poistu, vaikka muihin sisämarkkinaesteisiin puututtaisiinkin.

• 9DOLWWX� lähestymistapa� RQ� WHKRNDV keino tavoitteiden mukaisesti vähentää
elinkeinonharjoittajien toimintaa haittaavia tekijöitä ja lisätä kuluttajien luottamusta.
Lähestymistapa on SDUHPPDQ�VllG|VNl\WlQQ|Q�YDDWLPXVWHQ�PXNDLQHQ.

$LKHHVHHQ� OLLWW\Yl� HKGRWXV� NXOXWWDMDQVXRMD�DODQ� Wl\WlQW||QSDQR\KWHLVW\|VWl
DQQHWWDYDNVL� DVHWXNVHNVL lisää puitedirektiivin myönteisiä vaikutuksia, ja puitedirektiivi
puolestaan helpottaa asetusehdotuksen mahdollisuuksien toteuttamista tarjoamalla
lainsäädännön toimeenpanijoille entistä yksinkertaisemmat ja yhteiset lainsäädäntöpuitteet.


