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A. Johdanto

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä 
eurooppalaisesta kauppalaista (COM(2011)0635) on uraauurtava aloite, jolla on keskeinen 
merkitys kuluttajille ja yrityksille sisämarkkinoilla. Se perustuu eurooppalaista 
sopimusoikeutta koskevaan aloitteeseen, jonka tavoitteena on ratkaista sopimusoikeuden 
kansallisten erojen aiheuttamat sisämarkkinaongelmat. Aloitteesta on keskusteltu vuosien 
ajan, ja parlamentti antaa jatkuvasti ohjeistusta ja tukea1, viimeksi vuonna 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa komission vihreästä kirjasta2. Päätöslauselmassa kannatettiin muun muassa 
mahdollisuutta "perustaa valinnainen väline" ja korostettiin, että lainsäädäntömenettelyn olisi 
oltava "mahdollisimman kattava ja avoin".

Tämän perusteella oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi yhteisesittelijöiden 
ehdotuksesta kunnianhimoisen tapahtumaohjelman kuullakseen laajalti eri alojen 
asiantuntijoita ja eturyhmiä. Tähän mennessä on järjestetty yksi kuuleminen3 ja kolme 
seminaaria4. Kansallisten kansanedustuslaitosten kanssa järjestetään 27. marraskuuta 2012 
konferenssi, ja vuodeksi 2013 on suunniteltu parlamenttienvälinen lisätapahtuma tehostetun 
vuoropuhelun käymiseksi.

Tähänastisen asiantuntemuksen pohjalta tehdyssä ehdotuksen alustavassa tarkastelussa ilmeni, 
että tällä työasiakirjalla – joka ei suinkaan ole tyhjentävä vaan vielä keskeneräinen – pyritään 
selvittämään ne pääasiat, joita esittelijät pitävät keskustelun kannalta olennaisina.

B. Ongelmat

Esittelijät haluavat yleisesti palauttaa mieliin parlamentin vuonna 2011 antamassa 
päätöslauselmassa esittämän kehotuksen, jonka mukaan väline on "laadittava yksinkertaisesti, 
selkeästi ja tasapainoisesti siten, että sen käyttö on yksinkertaista ja kiinnostavaa kaikille 
osapuolille"5. Esittelijöiden mielestä tekstiä voitaisiin parantaa, jotta se olisi 
käyttäjäystävällisempi ja selkeämpi, sen ehdot ja määritelmät vastaisivat paremmin unionin 
säännöstöä ja sen termit olisivat täsmällisempiä.

I. Sääntely

Sääntelyä koskevat keskustelunaiheet liittyvät pääasiassa yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
toimintaan.

                                               
1 Euroopan parlamentin 26. toukokuuta 1989 (EYVL C 158, 26.6.1989, s. 400), 6. toukokuuta 1994 (EYVL C
205, 25.7.1994, s. 518), 15. marraskuuta 2001 (EYVL 140 E, 13.6.2002, s. 538), 2. syyskuuta 2003 (EUVL C 76 
E, 25.3.2004, s. 95), 23. maaliskuuta 2006 (EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 109), 7. syyskuuta 2006 (EUVL C 305 
E, 14.12.2006, s. 247), 12. joulukuuta 2007 (EUVL C 323 E, 18.12.2008, s. 364), 3. syyskuuta 2008 (EUVL C 
295 E, 4.12.2009, s. 31) antamat päätöslauselmat.
2 Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antama päätöslauselma toimintavaihtoehdoista etenemiseksi kohti 
kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 29 kohta.
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1. Oikeusperusta
Esittelijät ovat tietoisia siitä, että on pohdittu, voiko ehdotus todellakin perustua Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklaan. He katsovat kuitenkin, että koska 
ehdotuksella otetaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä käyttöön toinen yhdenmukaistettu 
järjestelmä (ks. johdanto-osan 9 kappale), se voidaan selvästi määritellä 
lähentämistoimenpiteeksi, ja näin ollen sen pitäisi perustua Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 114 artiklaan, kuten kolmen toimielimen oikeudelliset yksiköt ovat 
vahvistaneet.

2. Yhteisen eurooppalaisen kauppalain valinnaisuus
Esittelijät ovat tietoisia siitä, että yhteisen eurooppalaisen kauppalain valinnaisuus on 
kohdannut jonkin verran vastustusta muutamien sidosryhmien taholta. Valinnaisten välineiden 
hyödyntäminen on kuitenkin osoittautunut hyvin yleiseksi käytännöksi1. Vuonna 2011 

annetun päätöslauselman2 mukaisesti ja esittelijöiden vakaan käsityksen tuella tässä 
työasiakirjassa poiketaan näkemyksestä, jonka mukaan sopimusoikeutta koskeva valinnainen 
väline hyödyttää kuluttajia ja yrityksiä, ja kiinnitetään näin ollen huomiota sen 
houkuttelevuuden lisäämiseen mahdollisten käyttäjien kannalta ja sen 
toteuttamiskelpoisuuteen.

3. Suhde Rooma I -asetukseen.
Tämä on keskeinen kysymys yhteisen eurooppalaisen kauppalain toiminnan kannalta. Aluksi 
esittelijät haluavat korostaa, ettei yhteisen eurooppalaisen kauppalain käyttöä koskevaa 
sopimusta "pidä sekoittaa sovellettavan lain valintaan", vaan se on tehtävä "kansallisen lain 
soveltamisalan puitteissa" (ks. johdanto osan 10 kappale).

Rooma I -asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaan kuluttajasopimuksissa voidaan nykyään 
sopia sovellettavasta laista, jos yritys suuntaa toimintansa kuluttajiin, joihin sovelletaan 
kuluttajan asuinpaikan pakottavia säännöksiä. Yhteisen eurooppalaisen kauppalain johdanto-
osan 12 kappaleen mukaan "asetuksen (EY) N:o 593/2008 6 artiklan 2 kohdalla – – ei ole 
mitään käytännön merkitystä yhteisen eurooppalaisen kauppalain soveltamisalaan kuuluvien 
seikkojen kannalta".

Ehdotuksella on vaikutusta vain, jos asia todella on näin, sillä muuten yrityksille ei ole hyötyä 
siitä, että ne valitsevat yhdenmukaisen välineen ratkaistakseen jäsenvaltioiden lainsäädännön 
eroista johtuvat ongelmat, jolloin niiden ei tarvitse selvittää ulkomaisen lain sisältöä, 
noudattaa sitä ja käydä oikeutta siihen perustuvissa riita-asioissa. On kuitenkin toivottavaa 
välttää Rooma I -asetuksen 6 artiklan 2 kohdan soveltamista vain, jos sen tavoite –
samantasoisen suojan takaaminen kuluttajalle kuin hänellä olisi oman maansa lakien 
mukaisesti – varmistetaan muulla tavoin. Vuonna 2011 antamassaan päätöslauselmassa 
parlamentti korosti, "että valinnaisen välineen on tarjottava erittäin korkea kuluttajansuojan 
taso"3, ja totesi lisäksi, että kuluttajansuojan korkea taso on myös "yritysten etujen mukaista, 

                                               
1 Eurooppalaisia yksityisoikeudellisia valinnaisia välineitä koskeva tutkimus "Implementation of optional 
instruments within European Civil Law" 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928.
2 5 kohta.
3 Päätöslauselman 14 kohta.
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koska ne voivat saada hyötyä valinnaisesta välineestä vain, jos kaikkien jäsenvaltioiden 
kuluttajat luottavat siihen, että valinnaisen välineen valinta ei vie heiltä suojaa"1.

Esittelijöiden näkemyksen mukaan suhde Rooma I -asetukseen ja erityisesti sen 6 artiklaan on 
oikeusvarmuuden takia tehtävä yhteisen eurooppalaisen kauppalain tekstissä niin selväksi 
kuin on mahdollista ja välttämätöntä. Tarvitaan lisätyötä sen selvittämiseksi, miten tämä 
tavoite saavutetaan. Ensimmäisten merkkien perusteella vaikuttaa siltä, että yhteisessä 
eurooppalaisessa kauppalaissa säädetty kuluttajansuojan taso on todellakin erittäin korkea; 
tämä edellyttää vielä lisäselvityksiä.

3. Viittaukset kansalliseen lainsäädäntöön
Vaikka yhteisen eurooppalaisen kauppalain (liite, 4 artiklan 2 kohta) soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa noudatetaan itsenäisen tulkinnan periaatetta, kuuluvat ne seikat, joita sillä 
"ei säännellä", kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaan määritellyn kansallisen 
lainsäädännön – ensisijaisesti Rooma I -asetuksen – soveltamisalaan (ks. johdanto-osan 
27 kappale). Turvautuminen kansalliseen lakiin mutkistaa asioita, mutta on välttämätöntä 
silloin kun kysymyksiä ei voida tai ei pitäisi sisällyttää yhteiseen eurooppalaiseen 
kauppalakiin. Esittelijät pitävät perusteltuna lähestymistapana sitä, että yhteinen 
eurooppalainen kauppalaki "kattaa ne sopimusoikeuden piiriin kuuluvat seikat, jotka ovat 
käytännön kannalta merkityksellisiä – soveltamisalaan kuuluvien sopimusten ja erityisesti 
verkossa tehtyjen sopimusten elinkaaren aikana" (johdanto-osan 26 kappale). Ne kuitenkin 
varaavat oikeuden harkita mahdollisia laajennuksia, jotka koskevat esimerkiksi 
oikeuskelpoisuuden puuttumista tai edustusta, joilla on merkitystä sähköisessä 
kaupankäynnissä.

4. Soveltamisala
Esittelijät ovat tietoisia siitä, että jotkut kannattavat yritysten välisten sopimusten jättämistä 
ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Koska yhteistä eurooppalaista kauppalakia kuitenkin 
ainoastaan tarjotaan osapuolille, ei ole mitään syytä, miksi sitä ei pitäisi tarjota myös yritysten 
välisissä asioissa. Yhteinen eurooppalainen kauppalaki voisi tuoda kiinnostavia etuja 
erityisesti pk-yrityksille (niille annetaan valmis säännöstö, joka tarjoaa joissakin asioissa 
myös suojan), ja on selvää, etteivät monikansalliset yritykset todennäköisesti valitse sitä, 
koska ne eivät muutenkaan kuulu lain kohderyhmään. Esittelijöiden mielestä sen toteaminen, 
että yhteinen eurooppalainen kauppalaki voisi kiinnostaa pk-yrityksiä, ei välttämättä tarkoita, 
että sen soveltamisala pitäisi ehdotuksen mukaisesti rajoittaa yritysten välisiin sopimuksiin 
silloin, kun toinen osapuoli on pk-yritys. Tämä aiheuttaa sekaannusta ja epävarmuutta – jopa 
siinäkin hankalassa ja yleisessä tilanteessa, jossa toisen osapuolen on esitettävä mahdolliselle 
sopimuspuolelle sen tilinpäätöstä koskevia kysymyksiä.

Lisäksi on tarkasteltava soveltamisalan rajaamista rajat ylittäviin sopimuksiin. Rajat ylittävän 
ulottuvuuden määrittelyyn liittyviä teknisiä näkökohtia on tuotu esiin, ja oikeastaan rajat 
ylittävien ja kansallisten sopimusten välinen ero alkaa joka tapauksessa hämärtyä 
liikkuvuuden lisääntymisen, internetin, mobiililaitteiden ja koko Euroopassa toimivien 
myyntisivustojen takia. Soveltamisalan rajaaminen rajat ylittäviin asioihin saattaisi vaarantaa 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain tarjoamat edut, koska kansalliset ja rajat ylittävät 
liiketoimet on edelleen välttämätöntä erottaa toisistaan. On tietenkin varmistettava, ettei 

                                               
1 Ks. päätöslauselman 14 kohta.
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yhteistä eurooppalaista kauppalakia käytetä väärin sellaisissa tilanteissa, joihin sitä ei ole 
tarkoitettu.

Yhteisen eurooppalaisen kauppalain mahdollinen rajaaminen verkko- ja etäliiketoimiin on 
vaikea kysymys. Yleisen väitteen mukaan yhteinen eurooppalainen kauppalaki voisi olla 
hyödyksi verkkokaupassa, erityisesti rahalliselta arvoltaan vähäisessä liiketoiminnassa. Mutta 
pitäisikö tämän tarkoittaa, että se olisi rajattava tällaiseen liiketoimintaan? Koska yhteistä 
eurooppalaista kauppalakia ainoastaan tarjotaan osapuolille, saattaisi olla haitallista rajoittaa 
tarjouksen kohderyhmää. Toisaalta on selvää, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki on 
paras mahdollinen väline verkkokaupalle, koska se on yksi EU:n laajuinen 
sääntökokonaisuus. Näin ollen voisi olla jossain määrin houkuttelevaa valita tämä merkittävä 
ja nopeasti kasvava ala pilotiksi. Tätä kysymystä on pohdittava lisää. Mahdollinen 
soveltamisalan rajoittaminen on joka tapauksessa suunniteltava huolellisesti myös asioissa 
Alpenhof1 ja Mühlleitner2 äskettäin annettujen tuomioiden valossa.

Myös sekasopimukset ja luottoon liittyvät sopimukset saattavat edellyttää aineelliseen 
soveltamisalaan liittyviä lisätutkimuksia.

5. Tukitoimet
Esittelijät suhtautuvat myönteisesti ehdotukseen tuomioita koskevan tietokannan 
perustamisesta. Sen on oltava kattava, sitä on ylläpidettävä asianmukaisesti ja se on saatettava 
säännöllisesti ajan tasalle. Sen on myös oltava helposti ymmärrettävä ja helppokäyttöinen 
erityisesti kuluttajille.

Yhteys vaihtoehtoiseen ja verkkovälitteiseen riidanratkaisuun on tärkeä. Vaihtoehtoista ja 
verkkoväitteistä riidanratkaisua koskevasta lainsäädäntöpaketista käydään neuvotteluja 
sopimukseen pääsemiseksi ensimmäisessä käsittelyssä. Kannattaisi kuitenkin ehkä pohtia sitä, 
olisiko vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja yhteinen eurooppalainen kauppalaki syytä kytkeä 
tiukemmin yhteen (esimerkiksi suosittelemalla yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
yhteydessä osapuolille vaihtoehtoisten riidanratkaisumekanismien käyttöä tai luomalla jokin 
yhteys yhteisen eurooppalaisen kauppalain käyttöä koskevan sopimuksen ja vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenetelmien käyttöä koskevan suostumuksen välille).

Kuten jo vuonna 2011 annetussa päätöslauselmassa korostettiin3, yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain rinnalle on välttämätöntä laatia EU:n laajuiset vakiosopimusmallit. On tärkeää 
muistaa, etteivät vakiosopimusmallit toimisi nykyisissä oikeudellisissa puitteissa varsinkaan 
Rooma I -asetuksen 6 artiklan 2 kohdan takia. Esittelijät ovat vakaasti sitä mieltä, että tällaiset 
sellaisenaan saatavilla olevat sopimusmallit ovat olennaisen tärkeitä yhteisen eurooppalaisen 
kauppalain onnistumiselle ja kehottavat komissiota aloittamaan mahdollisimman pian niiden 
laatimisen vireillä olevan lainsäädäntömenettelyn rinnalla. Esittelijät panevat tyytyväisenä 
merkille komission sitoutumisen yhteiseen eurooppalaiseen kauppalakiin4 liitettyyn 

                                               
1 Yhdistetyt asiat C-585/08 ja C-144/09, Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG ja Hotel 
Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller, tuomio 7.12.2010 (Kok. 2010, s. I-12527).
2 Asia C-190/11, Daniela Mühlleitner v. Ahmad Yusufi ja Wadat Yusufi, ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa.
3 30 kohta.
4 COM(2011)0636, s. 11.
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tiedonantoon, mutta katsovat, että siihen on nimenomaisesti viitattava säädösosassa.

On myös ehdotettu, että yhteistä eurooppalaista kauppalakia pitäisi täydentää selvitysosalla tai 
että olisi perustettava neuvoa-antava elin. Esittelijät haluavat tarkastella näitä ehdotuksia 
lähemmin ja korostavat, että tällaiset aloitteet olisi kytkettävä tiiviisti tuomioita koskevaan 
tietokantaan ja niiden olisi täytettävä korkeat laatu- ja riippumattomuusvaatimukset, jotta 
osapuolet ja erityisesti kuluttajat voivat luottaa annettuun apuun.

On myös huomautettu, että saattaisi olla hyödyllistä tutkia perustamissopimusten tarjoamia 
mahdollisuuksia sen varmistamiseen, että unionin tuomioistuin osaa varautua odotettavissa 
olevaan työmäärän kasvuun.

II. Liite

Yhteisesittelijät ottavat yhteisen eurooppalaisen kauppalain säännöt sisältävästä liitteestä 
esille vain joitakin seikkoja, koska yksityiskohtaisempi keskustelu ylittäisi tämän 
työasiakirjan soveltamisalan. 

1) Kohtuuttomat sopimusehdot
Yritysten ja kuluttajien välisiä asioita on tutkittu luetteloimalla useita kansallisiin lakeihin 
sisältyviä ehtoja, jotka eivät päde samalla tavalla yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa. 
Esittelijät ottavat tarkasti huomioon kaikki esitetyt todisteet. Ei kuitenkaan vaikuta järkevältä 
lähestyä tätä tai muitakaan näkökohtia tarkastelemalla yhteistä eurooppalaista kauppalakia 
kansallisten lakien yhdistelmänä, jossa otetaan huomioon erilaisia kuluttajansuojanäkökohtia 
(esimerkiksi mustia tai harmaita listoja koskevia ehtoja). Yhteisen eurooppalaisen kauppalain 
kohtuuttomia sopimusehtoja koskevilla rajoituksilla saavutettavaa kokonaistulosta on 
arvioitava, ja sitä on verrattava kansallisella lailla saavutettavaan kokonaistulokseen. 
Esittelijät laativat kohtuuttomia sopimusehtoja koskevat säännökset huolellisesti ja 
perusteellisesti. Kohtuuttomia ehtoja koskevien rajoitusten soveltamisalan ja niitä koskevan 
testin on oltava selkeät ja riittävän lähellä kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan direktiivin 
soveltamisalaa, jotta varmistetaan toivottu tulos eli mahdollisuus viitata unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöön.

On väitetty, ettei ehdotetussa järjestelmässä – toisin kuin sen kanssa kilpailevassa 
yleissopimuksessa kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista – korosteta 
riittävästi liiketoimia koskevan varmuuden edistämistä yritysten välisessä liiketoiminnassa. 
Väitettä perustellaan sillä, että soveltamisala on määritelty liian laajasti ja ettei kohtuuttomia 
sopimusehtoja koskevassa testissä anneta riittävää ohjeistusta tai että siihen kohdistuu 
haittavaikutuksia yritysten ja kuluttajien välisissä asioissa. Esittelijät tutkivat tätä väitettä ja 
ehdottavat asianmukaisia muutoksia.

2) Asiakkaan oikeussuojakeinot
Yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa ehdotetulle kuluttajan oikeussuojakeinojen 
järjestelmälle on ominaista se, että oikeussuojakeinot ovat vapaavalintaisia, ettei myyjällä ole 
oikeutta oikaista virhettä ja ettei sopimuksen purkamisilmoituksen tekemiselle ole asetettu 
määräaikaa, ja yksi polttavista keskustelunaiheista onkin se, onko kyseinen järjestelmä 
toteuttamiskelpoinen ja voidaanko sillä varmistaa valinnaisen välineen menestymiselle 
välttämätön houkuttelevuus. Kuluttajien edustajat vaativat selvennyksiä ja parempaa suojaa; 
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liiketoiminta-ala ja sen oikeusasiantuntijat ennakoivat, etteivät yritykset käytä tällaista 
kohtuuttoman korkean suojan tarjoavaa välinettä. Alustavan tarkastelun perusteella näyttää 
siltä, että ehdotettu järjestelmä tosiaankin tarjoaa erittäin korkean kuluttajansuojan tason, joka 
ylittää unionin säännöstön ja erityisesti kulutustavaroiden kauppaa koskevan direktiivin 
suojan tason ja vastaa lähes täysin kansallisen lainsäädännön tarjoamaa suojaa tai jopa ylittää 
sen. On selvää, että tätä näkökohtaa on tutkittava lähemmin.

Esittelijät ovat tietoisia siitä, että kuluttajille annettujen oikeuksien laajuus ja kunniallisen ja 
vilpittömän menettelyn periaate on liitetty toisiinsa – joidenkin mielestä edellinen altistaa 
väärinkäytöksille ja jälkimmäinen saattaa toimia niiden oikaisijana. Jälkimmäistä periaatetta 
ei tunneta kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksessä, ja siihen saattaa sisältyä eriävien 
tulkintojen vaara. Toisaalta yleislausekkeisiin perustuville tapauskohtaisille ratkaisuille 
saattaisi olla jonkin verran tarvetta, ja tuomioita koskevasta tietokannasta ja lisäasiakirjoista 
saattaisi olla valtava apu tässä tapauksessa.

Esittelijöiden käsityksen mukaan oikeussuojakeinojen järjestelmän yleisen rakenteen 
arvioiminen on välttämätöntä, jotta esiin tuodut huolenaiheet voidaan ratkaista teknisillä 
korjauksilla (sanamuodon selkeyttäminen ja tarvittaessa siihen liittyvä säännösten 
uudelleenjärjestely), mikäli merkittävät muutokset ovat tarpeen. Tämä tehtävä on suoritettava 
ennakkoluulottomasti ja sulkematta alusta pitäen pois mitään ratkaisuja sekä kuuntelemalla 
tarkasti yhteisen eurooppalaisen kauppalain tulevia käyttäjiä.

3) Palauttaminen
Esittelijät tarkastelevat lähemmin palauttamissääntöjen uudistamista ja uudelleenjärjestelyä 
koskevia ehdotuksia. He pitävät tärkeimpänä sitä, että ratkaisuehdotuksessa löydettäisiin 
molempien osapuolten kannalta toteuttamiskelpoinen kompromissi ja että kuluttajien kannalta 
olisi selvää ja ennakoitavaa, mitä he joutuvat maksamaan tai palauttamaan, jotta he voivat 
luottavaisin mielin käyttää oikeuksiaan.

4) Digitaalinen sisältö
Esittelijöiden mielestä digitaalisen sisällön sisällyttämisestä yhteiseen eurooppalaiseen 
kauppalakiin voi ensi näkemältä olla jotakin etua, koska yhteinen sääntelykehys on tällä alalla 
erityisen tarpeellinen. Näyttää kuitenkin siltä, että joitakin kysymyksiä on arvioitava 
uudelleen, toisin sanoen sitä, miten suhtautua tapauksiin, joissa digitaalista sisältöä ei makseta 
rahalla vaan esimerkiksi henkilötiedoilla, tai sitä, onko sopimuksenvastaisuutta tai 
palauttamista koskeviin säännöksiin tehtävä lisämuutoksia, kun otetaan huomioon digitaalisen 
sisällön erityisluonne.

5) Vanhentuminen
Tarkasteltuaan asiaa alustavasti esittelijät toteavat, että lyhyen vanhentumisajan subjektiivinen 
alkaminen on nykyisen kansallisen ja kansainvälisen lainvalinnan mukaista.

Kymmenen vuoden vanhentumisaika on herättänyt arvostelua, vaikka toiset – komissio 
mukaan luettuna – selittävät, että sen on tarkoitus parantaa oikeusvarmuutta, mutta sen 
käytännön merkitys on vähäinen. Vain erittäin harvoissa tapauksissa kuluttaja havaitsisi 
sopimuksenvastaisuuden vasta 9,5 vuoden kuluttua ja pystyisi edelleen osoittamaan, että se oli 
ollut olemassa toimitusaikana.
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Esittelijöiden tavoitteena on laatia selvät vanhentumissäännöt, jotka vastaavat tarkoin 
käytännön vaatimuksia, unohtamatta kuitenkaan, että vanhentumisaikoja on arvioitava yhtenä 
oikeussuojakeinojen järjestelmän osana eikä siitä erillään.

C. Päätelmä

Esittelijöiden näkemyksen mukaan yhteisen eurooppalaisen kauppalain mahdolliset hyödyt 
kuluttajille ja yrityksille sisämarkkinoilla ovat mittavat erityisesti digitaaliaikana, eikä sen 
tarjoamaa tilaisuutta saisi jättää käyttämättä. Esittelijät kehottavat pohtimaan tarkemmin niitä 
seikkoja, joilla voitaisiin varmistaa tämän välineen menestys, ja odottavat innokkaasti 
lisäkeskustelua näistä aiheista.


