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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että sopimusoikeus on keskeisellä sijalla kaikissa kansallisissa määräyksissä, jotka 
koskevat yritysten ja kuluttajien menettelyä omilla markkinoillaan; panee merkille, että 
sisämarkkinat ovat edelleen hyvin hajanaiset, mikä johtuu 27 erilaisesta 
oikeusjärjestelmästä sekä rajat ylittäviin siirtoihin liittyvistä riskeistä ja kustannuksista,

B. katsoo, että yhteinen eurooppalainen sopimusoikeus hyödyttää erityisesti kuluttajia, 
koska he voivat hyödyntää täysin sisämarkkinoiden edut,

C. panee merkille, että komissio esitti vihreässä kirjassaan1 eurooppalaista sopimusoikeutta 
koskevaksi välineeksi lukuisia vaihtoehtoja, jotka voisivat auttaa EU:ta toipumaan 
talouskriisistä, kehittämään yrittäjyyttä ja vahvistamaan kansalaisten luottamusta 
sisämarkkinoihin,

D. panee merkille, että neuvottelut kuluttajansuojadirektiivistä2 ovat tuoneet esiin 
sopimusoikeuden yhdenmukaistamistoimiin liittyvät vaikeudet ja rajat heikentämättä 
kuitenkaan yhteistä sitoutumista unionin kuluttajansuojan korkeaan tasoon,

E. toteaa, että menettelyn lopputuotteen eli eurooppalaisen sopimusoikeuden on oltava 
tarkkaan punnittu, sitä on muutettava tarvittaessa ja unionin lainsäätäjän on hyväksyttävä 
se virallisesti, jotta prosessi saisi poliittisen legitiimiyden ja tuen,

1. pitää myönteisenä vihreää kirjaa koskevaa julkista keskustelua ja toivoo komission 
asianomaisilta yksiköiltä perusteellista analyysia kuulemisen tuloksista;

2. katsoo, että eurooppalaisen valinnaisen sopimusoikeuden kehittäminen voi olla tärkeä 
askel sisämarkkinoiden entistä paremman toiminnan kannalta ja että parlamentin ja 
neuvoston on oltava viime kädessä vastuussa sen oikeudellisesta muodosta ja 
asiasisällöstä;

3. katsoo, että eurooppalainen sopimusoikeus merkitsee erillistä lisävaihtoehtoa rajat 
ylittäville sopimuksille ja että jäsenvaltioiden vastuulla on määrittää sitä sovellettavaksi 
myös valtion sisäisiin sopimuksiin;

4. on vakuuttunut siitä, että yhteinen eurooppalainen sopimusoikeus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa puuttumatta kuitenkaan jäsenvaltioiden sisäiseen kansalliseen 
sopimusoikeuteen;

                                               
1 KOM(2010) 0348.
2 KOM(2008) 0614.
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5. katsoo, että sopivan oikeusperustan yritysten välisten (B2B) sekä yritysten ja kuluttajien 
välisten (B2C) sopimusten sääntelyyn antavat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 ja 169 tai 352 artikla;

6. toteaa, että on pyrittävä yritysten välisen sekä yritysten ja kuluttajien välisen 
sopimusoikeuden eriytettyyn muotoon kunnioituksesta kansallisten oikeusjärjestelmien 
yhteisiä traditioita kohtaan ja ottaen erityisesti huomioon heikommassa asemassa olevien 
sopimuspuolten eli kuluttajien suojelu;

7. pitää erityisen tärkeänä sähköisen kaupan helpottamista EU:ssa, sillä se on edelleen 
alikehittynyt kansallisten sopimusoikeusjärjestelmien erojen vuoksi, ja yritykset ja 
kuluttajat pitävät sitä aivan oikein mahdollisena tulevan kasvun moottorina;

8. toteaa, että kuluttajia koskevan sopimusoikeuden yksittäiset elementit sisältyvät jo 
erilaisiin eurooppalaisiin järjestelmiin, mikä vuoksi ne olisi järkevää koota 
eurooppalaiseksi sopimusoikeudeksi; toteaa myös, että jo olemassa olevat säännöt 
osoittavat, että tarvitaan selkeästi jäsennelty ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävä 
yhtenäinen sääntely;

9. katsoo, että eurooppalaisen sopimusoikeuden sääntelyalan pitäisi keskittyä 
perustamissopimuksen periaatteisiin niin, että kuluttajasopimuksissa keskityttäisiin 
ostamista ja mahdollisesti myös palveluja ja urakoita koskevaan sopimusoikeuteen; 
katsoo, että yleisten säännösten on katettava sopimusten määrittelyä koskevat säännöt, 
sopimusta edeltävät velvoitteet, sopimuksen tekemismenettelyt, edustus, mitättömäksi 
julkistamisen syyt, sopimusten tulkinta, sopimusten toteuttaminen, sopimuksista johtuvat 
oikeudet ja velvollisuudet ja erityisesti takuuoikeudet, oikeus sopimuksen purkamiseen, 
päättyminen, vanheneminen ja niin edelleen;

10. on vakuuttunut siitä, että lainsäädännön on oltava muodoltaan tasapainoinen sekä 
yksinkertainen, selvä, avoin ja käyttäjäystävällinen eikä siinä saa esittää epämääräisiä 
oikeudellisia käsitteitä, jotta etenkin eurooppalaiset kuluttajat voivat ymmärtää sitä; 
katsoo, että on otettava huomioon jokaisen sopimuksen kummankin sopimuspuolen (tai 
useampien sopimuspuolten) mahdolliset edut;

11. toteaa, että kuluttajan on nimenomaisesti hyväksyttävä eurooppalainen lainsäädännön 
soveltaminen, eikä sitä saa ottaa käyttöön ilman keskustelua esimerkiksi vakiomuotoisten 
sopimusten avulla;

12. katsoo, että yritysten ja kuluttajien välisiä sopimuksia koskevan eurooppalaisen 
sopimusoikeuden on taattava erittäin korkea kuluttajansuojan taso; katsoo, että jos 
jäsenvaltiot takaavat tätä paremman kuluttajansuojan, asiaan on nimenomaisesti viitattava 
lain liitteessä;

13. korostaa, että kunkin lopullisen välineen testaavat viime kädessä sisämarkkinat; pyytää 
komissiota pohtimaan parhaita tapoja arvioida mahdollisia perusteita sille, että yrittäjät ja 
kuluttajat soveltaisivat lainsäädäntöä vapaaehtoisesti; korostaa, että on tärkeää antaa 
sääntöjä riittävien tietojen tarjoamisesta sen olemassaolosta ja vaikutuksesta kaikille 
mahdollisille sidosryhmille ja osapuolille (kansalliset tuomioistuimet mukaan lukien).


