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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta.
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Alahuoneen perusteltu lausunto

toimitettu Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti

ehdotuksesta asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista1

Toissijaisuusperiaatteen noudattamisen arvioimista koskeva sopimuskehys

1. Toissijaisuusperiaate on saanut alkunsa halusta varmistaa, että päätökset tehdään 

mahdollisimman lähellä EU:n kansalaisia. Se määritetään Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa:

"Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen 

yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 

keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla 

saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 

laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla."

2. EU:n toimielinten on huolehdittava "jatkuvasti"2 toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti.

3.Komission on puolestaan kuultava laajalti eri tahoja ennen kuin se tekee ehdotuksen 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi, ja kyseisissä kuulemisissa on 

tarvittaessa otettava huomioon alueellinen ja paikallinen ulottuvuus3.

4. Pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan nojalla kaikkiin esityksiin, jotka koskevat 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä, olisi liitettävä "selvitys, jonka sisältämien 

yksityiskohtaisten tietojen perusteella" toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista 

voidaan arvioida. Tässä selvityksessä olisi oltava

                                               
1 15429/11, KOM(11)635.
2 Pöytäkirjan N:o 2 1artikla.
3 Pöytäkirjan N:o 2 2 artikla.
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– arviointi esityksen rahoitusvaikutuksista

– arviointi ehdotuksen vaikutuksista kansalliseen ja tarvittaessa alueelliseen lainsäädäntöön, 

kun kyse on direktiivistä 

– laadulliset ja, aina kun se on mahdollista, määrälliset perusteet syistä, joiden perusteella 

todetaan, että unionin tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Yksityiskohtaisessa selvityksessä olisi myös osoitettava että unionille, jäsenvaltioiden 

hallituksille, alueellisille tai paikallisille viranomaisille, taloudellisille toimijoille ja 

kansalaisille aiheutuvan taloudellisen tai hallinnollisen rasituksen on pysyttävä 

mahdollisimman pienenä, ja sen on oltava oikeassa suhteessa tavoitteeseen nähden.

5. SEU-sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan 

nojalla kansalliset parlamentit huolehtivat siitä, että toissijaisuusperiaatetta noudatetaan 

pöytäkirjassa N:o 2 määrättyjen menettelyjen, erityisesti perusteltua lausuntoa koskevan 

menettelyn, mukaisesti.

Edellinen pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta

6. Amsterdamin sopimukseen liitetyssä edellisessä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 

soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa annettiin hyödyllistä ohjausta siitä, miten 

toissijaisuusperiaatetta on sovellettava. Nämä ohjeet ovat edelleen asiaankuuluva mittari 

toissijaisuusperiaatteen noudattamisessa:  

"Jotta yhteisön toiminta olisi perusteltua, toissijaisuusperiaatteen molempien ehtojen on 

täytyttävä: suunnitellun toiminnan tavoitteita ei voida riittävällä tavalla toteuttaa 

jäsenvaltioiden toiminnan avulla niiden valtiosääntöjärjestelmän puitteissa, ja ne 

voidaan tämän vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön toiminnan kautta.

Arvioitaessa edellä mainittujen edellytysten täyttymistä olisi noudatettava seuraavia 

suuntaviivoja:
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•    tarkasteltavaan asiaan liittyy useisiin jäsenvaltioihin vaikuttavia näkökohtia, joita 

ei voida tyydyttävästi säännellä jäsenvaltioiden toiminnalla

•   pelkkä jäsenvaltioiden toiminta tai yhteisön toimimattomuus olisi ristiriidassa 

perustamissopimuksessa olevien vaatimusten kanssa (kuten tarve oikaista 

kilpailun vääristyminen tai välttää peiteltyjä kaupan esteitä taikka vahvistaa 

taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta) tai vahingoittaisi muutoin 

merkittävästi jäsenvaltioiden etuja

•   yhteisön tasolla toteutetusta toiminnasta olisi selkeästi etua laajuutensa tai 

vaikutustensa vuoksi jäsenvaltioiden tasolla toteutettuun toimintaan verrattuna."1

Ehdotettu lainsäädäntö

7. Ehdotetun asetuksen sisältö esitetään yksityiskohtaisesti EU-asioiden valvontavaliokunnan 

mietinnössä, johon tämä perusteltu lausunto liitetään.  Siksi tässä esitetään ehdotuksen 

esitetyn tavoitteen ja pikemmin EU:n kuin jäsenvaltioiden toiminnalle annetut perusteet.

Tavoite

8. Komission perusteluissa kuvataan ehdotuksen tavoitetta seuraavasti:

"Tämän ehdotuksen yleisenä tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toteutumista ja 

toimintaa helpottamalla rajatylittävän liiketoiminnan lisäämistä yritysten kannalta ja 

rajatylittävien ostosten tekemistä kuluttajien kannalta. Tavoite voidaan saavuttaa 

ottamalla käyttöön itsenäiset, yhdenmukaiset sopimusoikeuden säännöt, joihin sisältyy 

myös kuluttajan oikeuksia koskevat säännökset, eli yhteinen eurooppalainen 

kauppalaki. Siitä on tarkoitus tulla toinen valinnainen sopimusoikeuden järjestelmä 

kunkin jäsenvaltion kansallisen lain rinnalle."2

Toissijaisuus

                                               
1 5 artikla.
2 Komission perustelujen sivulla 4.
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9. Komission perusteluissa tarkastellaan toissijaisuutta seuraavasti: "Ehdotuksen tavoitteella 

– sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan myötävaikuttamisella ottamalla käyttöön 

valinnainen yhtenäinen sopimusoikeuden sääntöjen kokonaisuus – on selkeä rajat ylittävä 

ulottuvuus minkä vuoksi sitä ei voida saavuttaa jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmiensä 

puitteissa toteuttamin toimenpitein.

Tavoitetta sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta helpottamalla yritysten harjoittaman 

rajatylittävän kaupankäynnin laajentamista ja rajatylittävien ostosten tekemistä 

kuluttajien kannalta ei voida saavuttaa niin kauan kuin kansallisten 

sopimusoikeusjärjestelmien eroavuudet aiheuttavat rajatylittävän kaupankäynnin 

yhteydessä huomattavia ylimääräisiä liiketoimintakustannuksia.

Jäsenvaltiot eivät voi kansallisen tason toimenpiteitä toteuttamalla ilman koordinointia 

poistaa niitä kansallisten sopimusoikeuden sääntöjen eroavuuksista johtuvia 

ylimääräisiä liiketoimintakustannuksia ja oikeudellista monimutkaisuutta, joista 

yritykset joutuvat kärsimään käydessään EU:n alueella kauppaa yli rajojen. Myös 

kuluttajat joutuisivat edelleen tyytymään suppeampaan tarjontaan ja toisissa 

jäsenvaltioissa valmistettujen tuotteiden rajoitettuun saatavuuteen. Kuluttajat jäisivät 

myös vaille sitä varmuutta, joka perustuu omien oikeuksiensa tuntemiseen.

Sen vuoksi ehdotuksen tavoite voidaan toteuttaa paremmin unionin tasolla 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Unionilla on parhaat edellytykset tarttua 

lainsäädännön pirstaleisuudesta aiheutuviin ongelmiin sopimusoikeuden alalla 

toteutettavalla toimenpiteellä, jolla lähennetään rajatylittäviin liiketoimiin sovellettavia 

sääntöjä. Kun markkinasuuntaukset kehittyvät ja pakottavat jäsenvaltiot toteuttamaan 

toimenpiteitä itsenäisesti esimerkiksi sääntelemällä kehittyviä digitaalisen sisällön 

markkinoita, on lisäksi todennäköistä, että myös ylimääräisiä liiketoimintakustannuksia 

ja kuluttajansuojan aukkoja aiheuttavat sääntelyn eroavuudet lisääntyvät."1

10. Komission vaikutustenarvioinnissa käsitellään toissijaisuusperiaatetta seuraavasti:

                                               
1 Sivu 9.
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"Tämä ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen monesta syystä. Tavoitteita 

sisämarkkinoiden rajatylittävän kaupankäynnin laajentamisen helpottamisesta yritysten 

kannalta ja ostosten tekemisen helpottamisesta kuluttajien kannalta ei voida saavuttaa 

täysimääräisesti niin kauan kuin yritykset ja kuluttajat eivät voi turvautua 

yhdenmukaisiin sopimusoikeuden sääntöihin rajaylittävissä liiketoimissaan. Nykyinen 

lainsäädäntökehys ei ole riittävä, koska siitä puuttuvat yhdenmukaiset rajatylittävän 

sopimuksen elinkaaren kokonaisuudessaan kattavat säännökset. Lisäksi 

markkinasuuntausten kehityksen pakottaessa jäsenvaltiot toteuttamaan toimia 

itsenäisesti (esimerkiksi digitaalista sisältöä koskevien tuotteiden sääntelemiseksi) 

sääntelyn eroavuudet lisääntyvät. Ne aiheuttavat yrityksille ylimääräisiä 

liiketoimintakustannuksia ja oikeudellisia hankaluuksia ja epävarmuutta, joka vaikuttaa 

niin rajatylittäviin liiketoimiin osallistuviin yrityksiin kuin kuluttajiin.

Monet sidosryhmät myöntävät, että eroavuudet sopimusoikeusjärjestelmissä ovat 

johtaneet oikeudelliseen pirstaloitumiseen, joka voi vaikuttaa sisämarkkinoiden 

toimintaan. Se voi aiheuttaa ylimääräisiä liiketoimintakustannuksia ja oikeudellista 

epävarmuutta yrityksille sekä vähentää kuluttajien luottamusta. Unionilla on parhaat 

edellytykset puuttua sisämarkkinoiden toimintaan vaikuttaviin esteisiin, koska esteillä 

on selkeä rajatylittävä ulottuvuus. Erityisesti sillä on parhaat edellytykset puuttua 

sopimusoikeuteen liittyviin esteisiin kehittämällä yhtenäiset ja yhdenmukaiset 

sopimusoikeudelliset säännökset. Ne tuovat lisäarvoa nykyiseen lainsäädäntökehykseen, 

kun luodaan säännöt rajatylittäviin liiketoimiin osallistuvia kuluttajia ja yrityksiä 

varten."1

Asetuksen kohdat, jotka eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia

11.Alahuone katsoo, että ehdotus asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista ei ole 

yhdenmukainen komissiolle pöytäkirjan N:o 2 nojalla määrättyjen menettelyä koskevien 

velvoitteiden tai toissijaisuusperiaatteen kanssa seuraavien näkökulmien osalta.
                                               
1 Sivu 22.
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i) Menettelyä koskevan olennaisen velvoitteen noudattamatta jättäminen

12.  Perusteluissa tai vaikutustenarvioinnissa ei ole "selvitystä, jonka sisältämien 

yksityiskohtaisten tietojen perusteella" toissijaisuusperiaatteen (ja suhteellisuusperiaatteen) 

noudattamista voitaisiin arvioida, kuten tämän perustellun lausunnon 4 kohdassa mainitussa 

SEUT-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa edellytetään. 

13. SEU-sopimuksen 5 artiklan olettaman mukaan päätökset olisi tehtävä mahdollisimman 

lähellä EU:n kansalaista. Tästä olettamasta poikkeamiseen ei pitäisi suhtautua 

itsestäänselvyytenä, vaan se olisi perusteltava riittävän yksityiskohtaisesti ja selkeästi, jotta 

EU:n kansalaiset ja heidän vaaleilla valitut edustajansa voivat ymmärtää laadulliset ja 

määrälliset syyt, joiden perusteella todetaan, että "unionin tavoite voidaan paremmin 

saavuttaa unionin tasolla"1.

14. EU-asioiden valvontavaliokunnan saama näyttö osoittaa, että ehdotuksella on 

todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia muun muassa sopimusoikeutta koskeviin kansallisiin 

sääntöihin, joko suoraan tai välillisesti, kansallisiin kuluttajansuojajärjestelmiin, 

oikeudelliseen selkeyteen ja oikeusvarmuuteen rajatylittävää tavarakauppaa koskevissa 

sopimuksissa sekä yrityksille koituviin kustannuksiin. Tämän perustellun lausunnon 9 ja 

10 kohdassa esitetyt katkelmat osoittavat, ettei komissio ole ottanut näitä huomioon 

arvioidessaan sitä, onko ehdotus toissijaisuusperiaatteen mukainen, joten kansallisten 

parlamenttien on hyvin vaikea arvioida suhteellisuusperiaatteen mukaisuutta perustellun 

lausunnon laatimiseen tarkoitetussa kahdeksan viikon ajanjaksossa. (Alahuone sai tässä 

asiassa merkittävää tukea Yhdistyneen kuningaskunnan edustusjärjestöiltä.) Alahuone katsoo, 

että komission toiminta, kun se ei ole esittänyt yksityiskohtaista lausuntoa, on pöytäkirjan 

N:o 2 olennaisen menettelymääräyksen rikkomista.

16. Komission lähestymistapa toissijaisuusperiaatteen käsittelyyn ei huolestuta vain 

Yhdistyneen kuningaskunnan alahuonetta vaan kaikkia EU:n jäsenvaltioiden kansallisia 

                                               
1 Pöytäkirjan N:o 2 5 artikla.
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parlamentteja. Alahuone kiinnittää huomiota Euroopan unionin parlamenttien unionin asioita 

käsittelevien valiokuntien XLVI konferenssin (Cosac) lausunnon 2.3 kohtaan:

"Pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan mukaisesti Cosac korostaa, että EU:n 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä koskevien ehdotusten 

rahoitusvaikutuksia on voitava arvioida ja kun kyse on direktiiveistä, vaikutuksia 

kansallisiin oikeusjärjestelmiin on voitava arvioida, jotta kansalliset parlamentit voivat 

käyttää niille annettuja valtuuksia. Cosac muistuttaa lisäksi, että ehdotukset EU:n 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi säädöksiksi olisi perusteltava laadullisilla ja 

määrällisillä syillä. Cosac huomauttaa, että komission perustelujen 

toissijaisuusperiaatetta koskevat analyysit eivät ole tähän mennessä täyttäneet 5 artiklan 

vaatimuksia."

ii) Toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättäminen

17.Tämän tavoitteen yhdenmukaisuutta toissijaisuusperiaatteen kanssa arvioidaan edellä 

6 kohdassa esitettyjen ohjeiden perusteella.

18.On itsestään selvää, että kaikille jäsenvaltioille yhteinen valinnainen kauppalaki on asia, 

joka voidaan paremmin toteuttaa yhteisön kuin jäsenvaltioiden tasolla. Tällöin kuitenkin 

oletetaan, että ehdotettu yhteinen kauppalaki a) on tarpeen ja b) siitä olisi ulottuvuutensa ja 

vaikutustensa vuoksi selkeää etua jäsenvaltioiden tasolla toteutettuun toimintaan verrattuna. 

Molempien edellytysten on täytyttävä suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi, ja saamansa 

näytön perusteella alahuone epäilee, ettei kumpikaan edellytyksistä täyty.

Tarpeellisuus

19.Which? -järjestön tai Consumer Focusin toteuttamat tutkimukset eivät osoita, että erilaiset 

sopimuslainsäädännöt estäisivät kuluttajia tai yrityksiä merkittävästi osallistumasta 
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rajaylittävään kauppaan. Niiden päätelmät perustuvat myös komission perusteena käyttämien 

tilastojen analyysiin.1

20.  Which? -järjestön raportin mukaan hiljattain toteutetussa Eurobarometri-kyselyssä 

80 prosenttia yrityksistä vastasi, että kuluttajien sopimusoikeuteen liittyvät esteet eivät olleet 

koskaan tai usein haitanneet niitä. Yrityksistä 72 prosenttia vastasi, että tarpeella mukautua 

ulkomaisten sopimuslainsäädäntöjen erilaisiin kuluttajansuojasääntöihin ei ollut lainkaan 

vaikutusta tai niillä oli vain vähäinen vaikutus niiden päätöksiin, jotka koskivat rajatylittävää 

myyntiä muiden EU:n jäsenvaltioiden kuluttajille. Lisäksi 79 prosenttia yrityksistä katsoi, että 

yhteinen eurooppalainen kuluttajasopimusoikeus ei muuttaisi tai lisäisi vain vähän niiden 

rajatylittävää toimintaa. Samalla muut komission tutkimukset osoittavat, että kuluttajien 

suurimmat huolet rajaylittävässä kaupassa liittyvät petoksiin (62 prosenttia) ja siihen, kuinka 

toimia, jos jotain menee pieleen (59 prosenttia). Which? -järjestön uusi tutkimus vahvistaa 

tämän. Yli puolet kyselyyn vastanneista kuluttajista mainitsi huolen siitä, mitä tehdä, jos 

jotain menee pieleen, pääsyynä sille, etteivät osta muilta kuin Yhdistyneen kuningaskunnan 

vähittäismyyjiltä.

21. Consumer Focusin raportin mukaan

• komission kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (maaliskuu 2011) osoittaa, että 

suurimmat syyt rajatylittävän kaupan puuttumiselle ovat käytännöllisiä eli 

kuluttajista 62 prosenttia mainitsi pelkäävänsä petoksia, 59 prosenttia oli 

huolissaan siitä, mitä tehdä, jos ongelmia ilmenee, ja 49 prosenttia oli huolissaan 

toimituksista

• komission laadullinen Eurobarometri-tutkimus kuluttajien sisämarkkinoilla 

kohtaamista esteistä (syyskuu 2011) osoitti, että suurin syy sille, miksi kuluttajat 

eivät tee ostoksia yli rajojen, oli se, että he haluavat tehdä paikallisia ostoksia

                                               
1 Edustusjärjestöjen yksityiskohtaiset kannat sekä hallituksen parlamentille selonteon muodossa esittämä näyttö esitetään 
kokonaisuudessaan EU-asioiden valvontavaliokunnan 23. marraskuuta 2011 antamassa mietinnössä, johon tämä perusteltu lausunto
liitetään.
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• komission kertomuksessa rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä todettiin, 

että 71 prosenttia kuluttajista katsoi, että ongelmia oli vaikeampi ratkaista 

tehtäessä hankintoja muihin EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneilta toimittajilta.

22.Consumer Focusin oma tutkimus tukee näitä havaintoja. Kuluttajien kokemuksia 

matkapuhelimella tehdyistä tavara- ja palveluhankinnoista koskeneessa 

haamuasiointitutkimuksessa – joka toteutettiin 11 valtion kuluttajajärjestöjen kanssa –

havaittiin puutteita tietojen saamisessa. Nämä koskivat vastuusuhteita kaupankäyntiketjun 

kauppiaiden kesken, heikkoa valitusten käsittelyä ja heikkoja oikeussuojakeinoja sekä 

maksuongelmia.

23.Erilaisten kuluttajasopimusoikeuksien vaikutuksia yritysten rajatylittävää kauppaa 

koskevaan päätöksentekoon myös ilmeisesti liioitellaan. Komission vaikutustenarvioinnin 

mukaan1 yrityksistä ainoastaan seitsemän prosenttia katsoi tarpeen mukautua erilaisten 

sopimuslainsäädäntöjen erilaisiin kuluttajansuojasääntöihin vaikuttavan merkittävästi niiden 

päätöksiin, jotka koskivat rajatylittävää myyntiä muiden EU:n jäsenvaltioiden kuluttajille. On 

yllättävää, että tätä tärkeää tilastotietoa ei löydy asiaa koskevasta vaikutustenarvioinnin 

kappaleesta, vaan pelkästään alaviitteestä. Kyseinen kohta kuuluu harhaanjohtavasti 

seuraavasti:

"Rajatylittävästä kaupasta kokemusta omaavista tai siitä kiinnostuneista yrityksistä 

38 prosenttia katsoi esteeksi tarpeen mukautua ulkomaisen sopimusoikeuden 

kuluttajansuojasääntöihin ja noudattaa niitä."

24.Hiljattain toteutussa Flash-eurobarometrikyselyssä (N:o 300) lähes 80 prosenttia 

kauppiaista vastasi, että EU:n yhdenmukainen kuluttajalainsäädäntö vaikuttaisi vähän tai ei 

lainkaan niiden rajatylittävään kauppaan. Flash-eurobarometritutkimuksen N:o 321 mukaan 

lähes 90 prosenttia kauppiaista ei ole koskaan tai on vain harvoin kieltäytynyt myymästä 

ulkomaille oman jäsenvaltionsa sopimusoikeuden erilaisten kuluttajansuojasääntöjen vuoksi.

                                               
1 Sivu 13, alaviite 55.
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25.Consumer Focus päätteli, että komissio ei ole esittänyt vakuuttavaa näyttöä tukeakseen 

kantaansa, jonka mukaan EU:n uusi sopimusoikeudellinen väline täyttäisi komission 

rajatylittävää kauppaa vauhdittavan tavoitteen. Tutkimusten mukaan muut kuin 

sopimusoikeuden vaihteluun liittyvät esteet kuluttajien ja kauppiaiden rajatylittävälle 

kaupankäynnille ovat paljon merkittävämpiä.

26.Yhdistyneen kuningaskunnan pk-yritysten keskusjärjestön (Federation of Small 

Businesses, FSB) ehdotusta puoltavassa tutkimuksessa todettiin vain 18 prosentin yrityksistä 

katsovan ehdotuksen auttavan niitä. Neljäsosa FSB:n jäsenistä harjoittaa ulkomaankauppaa, ja 

niistä 87 prosenttia muihin EU:n jäsenvaltioihin – ja näistä vain 14 prosenttia sanoi 

lainsäädännöllisten esteiden jarruttavan rajatylittävää kauppaa.

Ulottuvuuden ja vaikutusten vuoksi selkeät edut

27.Yhdistyneen kuningaskunnan edustusjärjestöjen sekä hallituksen 31. lokakuuta 

parlamentille antamassa selonteossa esittämät huolenaiheet ovat usein päällekkäisiä. Niissä 

esitetään merkittävä epäilys siitä, onko lainsäädännöllinen tavoite "rajatylittävän 

kaupankäynnin laajentamisen helpottamisesta yritysten kannalta ja ostosten tekemisen 

helpottamisesta kuluttajien kannalta" saavutettavissa, ja onko EU:n toiminta näin ollen 

tehokkaampaa kuin jäsenvaltioiden toiminta.

- Oikeudellinen monimutkaisuus

28. Ensimmäinen huoli on, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki johtaisi yhä suurempaan 

oikeudelliseen monimutkaisuuteen. Se, että useita tähän itsenäiseen järjestelmään liittyviä, 

27 kohdassa esitettyjä seikkoja, jotka vaikuttavat osapuolten välisiin oikeudellisiin suhteisiin, 

ei ole tarkasteltu, on omiaan vaarantamaan tavoitteen liiketoimintakustannusten poistamiseksi 

toisen valtion lainsäädäntöä koskevan oikeudellisen neuvonnan osalta. Yhdistyneen 

kuningaskunnan oikeusalan toimijat ovat perustellusti huolissaan siitä, että esitetyt ehdotukset 

pikemminkin lisäävät sekaannusta kuin vähentävät monimutkaisuutta. Johdanto-osan 

kappaleessa 27 todetaan:
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"Kaikkia niitä sopimukseen perustuvia tai sopimuksenulkoisia seikkoja, joita ei säännellä 

yhteisellä eurooppalaisella kauppalailla, säännellään yhteisen eurooppalaisen kauppalain 

ulkopuolisella voimassa olevalla kansallisella lainsäädännöllä, jota sovelletaan asetusten 

(EY) N:o 593/2008 ja (EY) N:o 864/2007 tai jonkin muun lainvalintasäännön perusteella. 

Tällaisia seikkoja ovat muun muassa oikeushenkilöllisyys, oikeuskelpoisuuden 

puuttumisesta, lainvastaisuudesta tai moraalittomuudesta johtuva sopimuksen 

pätemättömyys, sopimuksessa käytettävän kielen määrittäminen, syrjintäkieltoon liittyvät 

näkökohdat, edustus, tilanne jossa velallisia ja velkojia on useita, osapuolten vaihtuminen 

mukaan lukien oikeuksien siirto, kuittaus ja sulautuminen, varallisuusoikeus mukaan 

lukien omistusoikeuden siirto, immateriaalioikeus ja vahingonkorvausoikeus. Yhteisen 

eurooppalaisen kauppalain ulkopuolelle jää myös kysymys siitä, voidaanko sopimukseen 

perustuvia ja sopimuksenulkoisia rinnakkaisia vahingonkorvauskanteita ajaa yhdessä."

- Oikeusvarmuus

29. Jotta lainsäädäntöä voidaan soveltaa yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa, sitä on tulkittava 

yhdenmukaisesti. Tällaista mekanismia ei kuitenkaan esitetä ehdotuksessa. Ehdotuksen 

14 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot antamaan tiedoksi niiden tuomioistuinten antamat 

yhteisen eurooppalaisen kauppalain säännösten tai muiden asetuksen säännösten tulkintaa 

koskevat lainvoimaiset tuomiot. Komission on määrä perustaa tietokanta tällaisista 

tuomioista. Tietokanta tuomioista ei kuitenkaan toimi ennakkotapauksena kansallisille 

tuomioistuimille, joiden vastuulla on yhteisen eurooppalaisen kauppalain tulkinta ja 

täytäntöönpanon valvonta. Yhtenäisen oikeuskäytäntölähteen puuttuessa Yhdistyneen 

kuningaskunnan oikeusalan toimijat pitävät todennäköisenä, että lakia tulkitaan ja sovelletaan 

eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Tämä lisää pikemminkin epävarmuutta kuin selkeyttä uuden 

välineen nojalla harjoitettuun rajatylittävään kauppaan, edellyttää oikeudellista 

asiantuntemusta ja vaarantaa näin ehdotuksen keskeisen tavoitteen.

– Kuluttajien oikeudet

30. "Valinnaisen" eurooppalaisen sopimusoikeuden käyttöönotto lisäisi oikeudellista 

epävarmuutta ja saisi aikaan sekaannusta kuluttajien parissa. Kuluttajat joutuisivat 
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tilanteeseen, jossa samaan tuotteeseen sovellettaisiin eri sääntöjä riippuen siitä, keneltä ne 

ostetaan ja mihin toimittaja on sijoittunut.

31.Tällä hetkellä kuluttajat, jotka tekevät hankintoja yli EU:n sisärajojen, voivat kohdata 

erilaisia sääntöjä, mutta Rooma I -asetuksen (6 artiklan) nojalla heitä suojellaan siten, että 

kuluttajat tavallisesti hyötyvät kansallisen lainsäädännön tarjoamasta korkeammasta suojasta. 

Vaikka asetusehdotuksen mukaan molempien sopimuspuolten on hyväksyttävä sen 

soveltaminen ja kuluttajilta on pyydettävä nimenomainen suostumus, todellisuudessa 

kuluttajan valinta rajoittuu siihen, että tämä joko hyväksyy toimittajan tarjoaman sopimuksen 

tai jättää tuotteen ostamatta. Kun otetaan käyttöön eurooppalainen laki, jonka soveltamisen 

yritykset voivat käytännössä valita, myös kansallisesta kuluttajansuojalainsäädännöstä tulee 

"valinnaista".

32. SEUT 114 artiklan 3 kohdan mukaan komission on varmistettava kuluttajansuojan korkea 

taso esittäessään tällaisia sisämarkkinoita koskevia ehdotuksia. Edelleen saamansa näytön 

perusteella alahuone katsoo, että on olemassa huomattava epäilys siitä, saavutetaanko korkea 

taso tällä ehdotuksella, ja siitä, onko EU:n tason toimista enemmän hyötyä kuin 

jäsenvaltioiden toimista, kuten komissio väittää.

– Kansallinen soveltaminen

33.Ehdotuksen 13 artiklan mukaan "jäsenvaltio voi päättää, että yhteistä eurooppalaista 

kauppalakia voidaan käyttää" täysin kansallisessa ympäristössä ja elinkeinonharjoittajien 

välisiin sopimuksiin, vaikka ne eivät olisi pk-yrityksiä.

34. Alahuone suhtautuu suurella varauksella siihen, onko asianmukaista ottaa käyttöön 

kansallisia sopimuksia koskevia sallivia säännöksiä EU:n lainsäädäntöä koskevassa 

ehdotuksessa, jonka tavoite on sisämarkkinoiden parempi toiminta. Siitä, että artikla on 

tarpeen ehdotuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ei ole näyttöä, kuten ei myöskään siitä, että 

säännös ei ole pakollinen. Näin ollen huolena on, että ensisijaisena lainsäädännöllisenä 

tavoitteena on epäsuora vaikutus.

35.Tämä käy selvästi ilmi Which?-järjestön toimittamasta näytöstä:
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"On olemassa todellinen vaara, että yhteisellä eurooppalaisella kauppalailla

korvattaisiin kansallinen kuluttajalainsäädäntö, koska komission ehdotuksessa 

annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa yhteistä eurooppalaista kauppalakia 

kansallisiin sopimuksiin. Lisäksi, jos kauppiaat käyttäisivät sitä rajatylittävässä 

myynnissä, niiden olisi järkevää soveltaa sitä myös kotimaisiin sopimuksiin, minkä 

asetusehdotus mahdollistaa, välttääkseen kahteen eri järjestelmään kuuluvaa toimintaa. 

Jos rajatylittävää kauppaa harjoittavilla yrityksillä on myös kilpailuetua s(koska ne 

soveltavat yhteistä eurooppalaista kauppalakia) verrattuna kauppaa vain kansallisella 

tasolla harjoittaviin yrityksiin, tämä saattaa käytännössä pakottaa myös kansallisen 

tason toimijat soveltamaan yhteistä kauppalakia. Molemmat seuraukset johtaisivat 

tosiasiassa sopimuslainsäädännön yhdenmukaistamiseen takaoven kautta."

Päätelmät
36.Näiden edellä mainittujen syiden takia Yhdistyneen kuningaskunnan alahuone katsoo, että 
tämä ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.


