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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä kuluttajia koskevan säännöstön tarkistamista käsittelevää vihreää 
kirjaa ja erityisesti siinä esitettyä tavoitetta ammatinharjoittajia ja kuluttajia koskevan 
sääntelyjärjestelmän nykyaikaistamisesta, yksinkertaistamisesta ja kehittämisestä;

2. vaatii yhdistämään kuluttajasopimuksia käsittelevän tarkistuksen ja kaiken 
sopimusoikeuteen yleisesti liittyvän työn yhteisen viitekehyksen aikaansaamiseksi ja 
painottaa siksi, että tarkistuksen ja yhteistä viitekehystä koskevan työn tulee edetä 
toisiaan täydentäen niin, että niiden toisiinsa liittäminen ei saa estää tai viivästyttää 
käynnissä olevaa tarkistustyötä;

3. uskoo, että on tärkeää saada selkeä kokonaisnäkemys siitä, kuinka kuluttaja- ja 
kauppaoikeuteen vaikuttavat erilaiset EU:n tason oikeus- ja sääntelyjärjestelmät liittyvät 
toisiinsa ja toimivat yhdessä erityisesti suhteessa tarkistuksessa esitettyihin välineisiin 
sekä lainvalintasääntöihin (Rooma I ja Rooma II) ja muihin alkuperämaaperiaatteeseen 
perustuviin välineisiin (esimerkiksi sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi);

4. pitää tärkeänä, että yhteisön lainsäätäjän tulee pyrkiä poistamaan kaikki tarkasteltavien 
kuluttajadirektiivien väliset epäjohdonmukaisuudet;

5. myöntää komission ajatusta horisontaalisesta välineestä seuraavan nk. kuluttajien 
oikeuksia koskevan perusdirektiivin mahdolliset edut, mutta on samalla huolissaan 
tällaisen menettelyn mahdollisesti mukanaan tuomasta yhdenmukaistamisen 
enimmäistasosta ja mahdollisista tiettyjen kansallisten oikeuksien menettämisestä;

6. panee merkille, että vihreän kirjan liitteen 1 kohdat 4 ja 5 sisältävät laajan luettelon 
sopimusoikeudellisista, kuluttajasopimuksiin oleellisesti liittyvistä aiheista, että osa näistä 
aiheista on jo mukana yhteistä viitekehystä koskevassa työssä ja että monet kysymyksistä 
ovat luonteeltaan hyvin poliittisia niin, että jos jokin yleinen sääntö muodostaisi osan 
EU:n tasolla yhteinäistettyä välinettä, tarvittaisiin laajaa – myös julkista – keskustelua ja 
asian käsittelyä;

7. katsoo, että sekä kuluttajien luottamusta että rajatylittävää kaupankäyntiä voisi edistää 
”sininen lippu” -järjestelmän kehittäminen, joka antaisi osapuolille mahdollisuuden valita 
jonkin mahdollisista EU:n hyväksymistä kauppaa koskevista vakiosäännöistä ja 
-ehdoista, ja että tällaisiin käytännön ratkaisuihin voitaisiin pyrkiä entistä aktiivisemmin;

8. katsoo, että kuluttajien luottamus on myös yhteydessä oikeussuoja- ja 
korvausmekanismien saatavuuteen; panee merkille, että monimutkaisuus ja kustannukset 
ovat edelleen merkittäviä esteitä rajatylittävälle oikeussuojalle ja että tilannetta voisi 
auttaa yhteisten oikeussuojamekanismien käyttöönottaminen; pyytää näin ollen 
komissiota jatkamaan asiaan koskevien vaihtoehtojen tarkastelua.


