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Eduskunnan talousvaliokunnalle

E 78/2015 vp komission tiedonanto: Sisämarkkinoiden päivitys - enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kuluttajaliito – Konsumentförbundet ry:ltä lausuntoa sisämarkkinoiden päivitystä koskevasta EU-komission tiedonannosta. Tässä lausunnossa on Kuluttajaliiton keskeisimpiä tiedonantoa koskevia huomioita.
Yleisellä tasolla Kuluttajaliitto kannattaa sisämarkkinoiden jäljellä olevien esteiden purkamista sekä olemassa olevan lainsäädännön parempaa toimeenpanoa. Kuluttajien asema on kuitenkin turvattava, kun esteitä puretaan.
Vuorovaikutustalous (jakamistalous) on muuttamassa nopeasti tapoja tarjota palveluita. Jakamistaloudessa kuluttajan asemassa olevat ihmiset toimivat sekä palveluiden tarjoajina että käyttäjinä, lisäksi mukana
on usein toimija, joka saattaa palveluiden tarjoajat ja käyttäjät yhteen. Voimassaoleva kansallinen eikä
EU:n lainsäädäntö sovellu kaikilta osiltaan sääntelyyn uudessa tilanteessa. Siksi Kuluttajaliitto pitää tärkeänä, että EU:n tasolla selvitetään vuorovaikutustalouden suhdetta keskeiseen EU-lainsäädäntöön ja arvioidaan sääntelyn puutteita. Kuluttajaliiton mielestä on myös varmistettava, että sääntelyllä ei estetä uudenlaisten toimintatapojen kehittelyä eikä uusien toimijoiden markkinoille tuloa.
Kuluttajaliitto pitää perusteettomiin maarajoituksiin puuttumista tärkeänä. Vaikka ei olekaan perusteltua
velvoittaa yrityksiä luomaan jokaiseen jäsenvaltioon yltävää jakelulogistiikkaa taikka sopeuttamaan palveluaan kaikkien jäsenvaltioiden sopimuskäytäntöihin, on kuitenkin varmistettava, että silloin kun yritykset tarjoavat hyödykkeitä kuluttajille muissa maissa, hinnat tai muut ehdot eivät syrji kuluttajia ilman hyväksyttäviä perusteita näiden kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella. Kuluttajaliito pitää tärkeänä
myös, että tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen maarajoituksiin puututaan tehokkaasti tekijänoikeuksia
koskevan lainsäädännön puitteissa.
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Kuluttajaliitto pitää myös tärkeänä, että uusien toimijoiden pääsylle vähittäiskaupan markkinoille ei ole
tarpeettomia esteitä. Samalla on kuitenkin varmistettava esimerkiksi yhdyskuntarakenteen toimivuus kuluttajien kannalta. Tavaroiden sisämarkkinoita vahvistettaessa ei Kuluttajaliiton mielestä saa heikentää
kuluttajansuojan tasoa niissä EU-maissa, missä se on EU-sääntelyn minimitasoa korkeampi.
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