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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että oikeudellisen rikkomuksen kohteeksi joutuneet kuluttajat, jotka 
haluat viedä asian oikeuteen oikeussuojan toivossa kohtaavat huomattavia esteitä, kuten 
oikeudenkäyntimenettelyn tehottomuutta ja sen rahoittamisvaikeuksia korkeiden 
oikeudenkäyntikulujen vuoksi, monimutkaisia ja pitkittyviä menettelyjä ja oikeussuojaa 
koskevaa tiedon puutetta,

B. ottaa huomioon, että yksittäisillä kanteilla ei useinkaan pystytä tehokkaasti estämään 
laittomia käytänteitä tai saamaan korvauksia, sillä kuluttajat ovat haluttomia nostamaan 
siviilioikeudellisia kanteita erityisesti silloin, kun kärsitty rahallinen tappio on pieni 
suhteessa oikeudenkäyntikuluihin,

C. ottaa huomioon, että 79 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista sanoo, että he olisivat 
valmiimpia puolustamaan oikeuksiaan, jos he voisivat liittyä ryhmäkanteeseen,

D. ottaa huomioon, että lainsäädännön julkinen täytäntöönpano keinona lopettaa rikkomukset 
ja määrätä sakkoja ei sinällään korvaa kuluttajille heidän kärsimäänsä vahinkoa,

E. ottaa huomioon, että olemassa olevien EU:n tasolla laadittujen kuluttajan oikeussuoja- ja 
täytäntöönpanokeinojen kokonaistehokkuutta ei pidetä tyydyttävänä,

F. ottaa huomioon, että oikeusprosessia voidaan yksinkertaistaa ja osapuolten kustannuksia 
voidaan vähentää, jos kanteet yhdistetään yhdeksi kollektiiviseksi oikeussuojakeinoksi tai 
ryhmäkanteen nostaminen annetaan yleisen edun nimissä toimivan yhteisön tai elimen 
tehtäväksi,

G. ottaa huomioon, että Euroopan markkinoiden yhdentyminen ja sen seurauksena 
lisääntyneet rajatylittävät toimet ovat tuoneet esiin Euroopan laajuisen johdonmukaisen 
lähestymistavan tärkeyden sellaisten tapausten käsittelyn yhteydessä, joissa samaa 
vahinkoa kärsineet kuluttajat ovat jääneet vailla apua, kun kollektiivinen 
oikeussuojakeino, vahingonkorvausvaatimus, joka on otettu käyttöön lukuisissa 
jäsenvaltioissa, ei ole toiminut ratkaisuna rajatylittäviin tapauksiin,

Tarve luoda EU:n kehys
1. painottaa, että tämänhetkisen kollektiivisia suojakeinoja ja lainsäädännön täytäntöönpanoa 

koskevan EU:n kehyksen heikkouksien seurauksena, merkittävä osa vahinkoa kärsineistä 
kuluttajista ja pk-yrityksistä ei saa oikeussuojaa, ja jatkuvat laittomat käytännöt 
aiheuttavat huomattavan menetyksen yhteiskunnalle;

2. korostaa, että tämänhetkinen tilanne paitsi on haitallinen kuluttajille, jotka ovat 
liiketoimien heikompi osapuoli, myös luo epätasa-arvoiset markkinaolosuhteet niille 
yrityksille, jotka noudattavat epäreilun kilpailun estämiseksi annettuja sääntöjä;

3. huomauttaa, että tämänhetkinen kilpailun puute on oikeusjärjestelmän keskeinen 
porsaanreikä, sillä se luo elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden tehdä laitonta voittoa;
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4. huomauttaa, että kansallisten oikeusjärjestelmien monimuotoisuutta ajatellen 
johdonmukaisen kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevan lähestymistavan puuttuminen 
EU:n tasolla saattaa heikentää kansalaisten ja yritysten oikeuksia ja antaa aihetta tällaisten 
oikeuksien epäyhtäläiselle täytäntöönpanolle;

5. painottaa, että tämä tilanne johtaa huomattavaan epätasa-arvoon oikeussuojan 
saatavuudessa, mikä on vahingoksi sisämarkkinoille, kun kuluttajia ja yrityksiä kohdellaan 
eri tavalla niiden asuin- tai sijaintipaikasta riippuen;

6. uskoo, että useissa aiemmissa kuulemisissa on voitu tunnistaa olennaisia puutteita 
olemassa olevassa lainsäädäntökehyksessä ja sillä tavoin saada riittävä varmuus siitä, että 
tämänhetkisten puutteiden poistamiseksi kollektiivisissa oikeussuojajärjestelmissä 
tarvitaan EU:n toimenpiteitä; 

7. kehottaa siksi komissiota antamaan lainsäädäntöaloitteen, joka luo yleisiä kollektiivista 
oikeussuojamenettelyä koskevia periaatteita, joita voidaan soveltaa sekä kansallisissa että 
rajatylittävissä tapauksissa, kun otetaan huomioon EU:n oikeusperinne ja 27 jäsenvaltion 
oikeusjärjestykset;

8. painottaa, että yhdenmukaistamisvauhti Euroopan tasolla myös kiihtyy, kun tietyt 
jäsenvaltiot harkitsevat mahdollisuuksia esitellä olennaisia, niiden kollektiivisia 
oikeussuojajärjestelmiä koskevia uudistuksia;

Yleiset periaatteet – vahva suoja oikeudenkäynteihin liittyvien väärinkäytösten 
välttämiseksi
9. korostaa, että riitojen ratkaisuun aikaisessa vaiheessa on rohkaistava aina, kun se on 

mahdollista, ja oikeudenkäyntimenettely on nähtävä viimeisenä keinona;

10. painottaa, että eurooppalaisen ryhmäkannetta koskevan lähestymistavan ei pidä antaa 
taloudellisia kannusteita perusteettomiin kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin, ja sen on 
tarjottava tehokas suoja perusteettomia kanteita ja suhteettomia yrityksille koituvia 
kustannuksia vastaan, erityisesti tämänhetkisen taloudellisen kriisin aikana;

11. painottaa, että tehokkaan kollektiivisen oikeussuojajärjestelmän on pystyttävä tarjoamaan 
oikeudellisesti varmoja, tasapuolisia ja asianmukaisia tuomioita kohtuullisen ajan sisällä 
kaikkien osapuolten oikeuksia kunnioittaen;

12. korostaa, että oikeudenkäyntiin rohkaisevat menettelyt, kuten rankaisevat 
vahingonkorvaukset, ehdolliset palkkiot, rajoitusten puuttuminen asianosaisten 
edustamiselta ja kohtuuttomat vahingonkorvaukset eivät ole Euroopan unionin 
oikeusperinteen mukaisia ja siksi niitä on vältettävä;

13. painottaa, että kollektiivisten oikeussuojakeinojen tehokkuus edellyttää sitä, että yleisen 
edun nimissä toimiva taho (esim. oikeusasiamies tai kuluttaja- tai ammattijärjestö) voi 
ajaa toisesta jäsenvaltiosta tulevien vahinkoa kärsineiden etuja, ja edustaa heitä sekä 
tuomioistuimessa että tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuvissa 
riidanratkaisumenettelyissä; 

Tuomioistuimen rooli ja tiedonsaannin tärkeys
14. puolustaa tuomioistuimen keskeistä asemaa päätettäessä kanteiden hyväksyttävyydestä, 

kantajan edustavuudesta ja valvottaessa kuluttajille tiedottamisen tapoja;
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15. on sitä mieltä, että tuomarin on myös määriteltävä, miten vahingonkorvaus järjestetään ja 
tarkistaa, että rahoitusjärjestelyt ovat oikeudenmukaisia; painottaa, että tuomioistuimen 
valvontajärjestelmät ja suhteellisuusvaatimukset suojaisivat vastaajia järjestelmään 
liittyviltä väärinkäytöksiltä;

16. korostaa, että kollektiivisista oikeussuojatoimista saatavalla tiedolla on menettelyn 
tehokkuuden kannalta tärkeä rooli, sillä kuluttajien on saatava tietää, että muutkin ovat 
joutuneet kärsimään samasta laittomasta käytännöstä ja että sitä vastaan on nostettu 
ryhmäkanne; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaita mekanismeja, 
joilla varmistetaan, että mahdollisimman moni vääryyttä kärsinyt kansalainen saa tietää 
tulleensa väärinkäytöksen uhriksi, etenkin jos väärinkäytöksen uhrit asuvat useammassa 
jäsenvaltiossa; 

Kollektiivisten oikeussuojatoimien rahoittaminen
17. vakuuttaa, että jotta kollektiiviset oikeussuojatoimet olisivat käytännössä mahdollisia, 

jäsenvaltioiden on varmistettava riittävien rahoitusmekanismien saatavuus; painottaa, että 
julkisten viranomaisten on kieltäydyttävä osoittamasta varoja perustelemattomille 
kanteille;

18. on tietoinen siitä, että jotkut kuluttajajärjestöt voivat olla kykenemättömiä ryhtymään 
kollektiivisiin oikeussuojatoimiin resurssipulan vuoksi, ja siksi olisi otettava käyttöön 
oikeudenmukainen oikeudenkäyntikuluista vastaava järjestelmä, sillä ilman riittävää 
rahoitusta vain hyvin harvoissa tapauksissa nostetaan kanne.


