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1 Van Gend & Loos [1963] Kok. 1.

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

oikeudellisesti sitomattomien pehmeiden sääntelyvälineiden institutionaalisista ja 
oikeudellisista vaikutuksista
(2007/2028(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211, 230 ja 249 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut Van Gend & Loos -
tapauksessa, että "perustamissopimus on enemmän kuin sopimus, jossa luodaan 
ainoastaan keskinäisiä velvoitteita sopimusvaltioiden välille. ... yhteisö muodostaa 
kansainvälisessä oikeudessa uuden oikeusjärjestyksen, jonka hyväksi jäsenvaltiot ovat 
rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan, vaikkakin rajatuilla aloilla; tämän 
oikeusjärjestyksen oikeussubjekteja ovat sekä jäsenvaltiot että niiden kansalaiset... Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden lainsäädännöstä riippumattomalla yhteisön oikeudella yksityisille 
perustetaan velvoitteiden lisäksi oikeuksia, joista tulee osa heidän oikeudellista 
asemaansa. Oikeudet voivat syntyä siten, että ne nimenomaisesti annetaan 
perustamissopimuksessa, mutta myös siten, että ne johtuvat perustamissopimuksessa 
yksityisille, jäsenvaltioille ja yhteisön toimielimille asetetuista, tarkasti määritellyistä
velvoitteista”1,

B. katsoo, että yhteisön lainsäädäntö voidaan siis erottaa kansainvälisestä julkisoikeudesta sen 
perusteella, että se sitoo sekä valtioita että yksittäisiä henkilöitä, jotka nauttivat siitä
johtuvista täytäntöönpanokelpoisista oikeuksista, ja että siinä on mukana useita toimielimiä, 
myös Euroopan parlamentti, jonka Euroopan unionin kansalaiset ovat valinneet suoralla 
vaalilla; ottaa lisäksi huomioon, että Euroopan unionin oikeusjärjestys perustuu 
kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteisiin, kuten EU:n perustamissopimuksen 
johdantokappaleessa selvästi todetaan,

C. katsoo tämän tarkoittavan sitä, että EU:n toimielimet voivat toimia ainoastaan 
laillisuusperiaatteen mukaisesti eli oikeusperustan antamien toimivaltuuksien rajoissa, ja 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin valvoo, että ne tekevät niin;

D. katsoo, että yhteisön lainsäädäntövaltaan kuuluvissa asioissa oikea tapa toimia on antaa 
lainsäädäntöä unionin demokraattisesti valittujen toimielinten, parlamentin ja neuvoston, 
hyväksymänä ja että oikeusvarmuus, lainsäädännön perusperiaatteiden noudattaminen, 
tuomioistuimen toimivaltaan kuuluminen ja täytäntöönpanokelpoisuus voidaan turvata 
ainoastaan antamalla lainsäädäntöä asianmukaisia toimielinten välisiä menettelyjä
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2 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they  meet?, EJCL, 
Vol.9, 1.1.2005.

noudattaen, mikä edellyttää perustamissopimuksen mukaisen toimielinten välisen 
tasapainon kunnioittamista ja mahdollistaa avoimen päätöksenteon,

E. katsoo, että pehmeitä sääntelyvälineitä tai ”käytännesääntöjä, jotka vahvistetaan 
oikeusvälineissä, joille ei sellaisenaan ole annettu oikeudellista sitovuutta, mutta joilla voi 
olla välillisiä oikeusvaikutuksia ja joilla pyritään tuottamaan käytännön vaikutuksia tai jotka 
johtavat niihin”2, on aina käytetty lievittämään virallisen lainsäädäntökapasiteetin ja /tai 
täytäntöönpanokeinojen puutetta, ja sellaisina ne ovat tyypillisiä kansainvälisessä
julkisoikeudessa,

F. katsoo, että kun EY:n perustamissopimuksessa nimenomaisesti viitataan pehmeisiin 
sääntelyvälineisiin, ne ovat oikeutettuja edellyttäen, että niitä ei käytetä lainsäädännön 
korvaamiseen tapauksissa, joissa yhteisöllä on lainsäädäntövaltaa, koska tämä merkitsisi 
toimivallan siirtämistä koskevan periaatteen loukkaamista, ja katsoo, että tämä pätee 
erityisesti niihin komission tiedonantoihin, joilla pyritään yhteisön lainsäädännön 
tulkitsemiseen; katsoo, että vihreiden ja valkoisten kirjojen kaltaiset valmisteluvälineet 
merkitsevät myös pehmeiden sääntelyvälineiden oikeutettua käyttöä, samoin kuin 
tiedonannot ja oppaat, joita komissio julkaisee selittääkseen, kuinka se soveltaa 
kilpailupolitiikkaansa tai valtiontukia koskevaa politiikkaansa,

G. katsoo, että avoin koordinointimenetelmä voi soveltua sisämarkkinoiden edistämiseen, 
mutta pitää valitettavana, että parlamentin ja tuomioistuimen osallistuminen tähän 
menetelmään jää hyvin heikoksi,

H. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 211 artiklassa määrätään, että
"Turvatakseen yhteismarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja kehityksen komissio... antaa 
suosituksia ja lausuntoja asioista, joita tämä sopimus koskee, jos sopimuksessa 
nimenomaisesti niin määrätään tai jos komissio pitää sitä tarpeellisena", mutta 249 artiklan 
viidennen kohdan nojalla suositukset ja lausunnot eivät ole sitovia, ja että tuomioistuimen 
mukaan suositukset ovat ”toimia, joilla ei ole tarkoitus tuottaa sitovia oikeusvaikutuksia 
edes niille, joille suositukset on osoitettu”3, minkä vuoksi niillä ei luoda oikeuksia, joihin 
yksityiset oikeussubjektit voisivat vedota kansallisissa tuomioistuimissa4, ja ottaa 
huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 230 artiklassa puolestaan suljetaan pois 
suositusten mitätöinti sillä perusteella, että ne eivät ole sitovia,

I. ottaa kuitenkin huomioon, että tuomioistuimen katsantokannan mukaan kyseisten toimien 
"ei….voida katsoa olevan ilman minkäänlaisia oikeusvaikutuksia. Kansallisten 
tuomioistuinten on otettava huomioon suositukset ratkaistessaan niiden käsiteltäviksi 
saatettuja asioita erityisesti silloin, kun niissä selvennetään suositusten toteuttamiseksi 
annettujen kansallisten säädösten tulkintaa tai kun niiden tarkoituksena on täydentää
yhteisön sitovia säädöksiä"5,
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J. ottaa huomioon, että Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen I-33 artiklassa on 
vastaava määräys kuin EY:n perustamissopimuksen 211 artiklassa, mutta ensin mainittuun 
on tehty lisäys: "Kun Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi annetaan ehdotus 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi, ne pidättyvät antamasta sellaista 
säädöstä, joka ei ole kyseiseen alaan sovellettavan lainsäädäntömenettelyn mukainen",

K. ottaa huomioon, että komissio antoi vuonna 2005 perustamissopimuksen 211 artiklan 
nojalla laillisiin verkkomusiikkipalveluihin liittyvää tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
rajatylittävästä kollektiivisesta hallinnointia koskevan suosituksen, jota on kuvailtu 
pehmeäksi sääntelyvälineeksi, jonka tarkoituksena on antaa markkinoille mahdollisuus 
liikkua oikeaan suuntaan ja joka näyttää olevan suunniteltu täydentämään nykyistä
direktiiviä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta 
tietoyhteiskunnassa6 ja direktiiviä vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä
tekijänoikeuksien lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla7, ja katsoo, että koska 
suosituksen tärkeimpänä tavoitteena on kannustaa usean maan kattavaa lisensiointia ja 
antaa suosituksia sen sääntelystä, komissio panee erityisiä politiikoita täytäntöön pehmeillä
sääntelyvälineillä;

L. ottaa huomioon, että komissio kaavailee tai näyttää harkitsevan suosituksia muillakin 
aloilla, joilla yhteisöllä on lainsäädäntövaltaa, kuten tekijänoikeusmaksujen ja 
tilintarkastajien vastuuta koskevien ylärajojen yhteydessä,

M. katsoo lisäksi, että sopimusoikeutta koskeva hanke pysyy luonteeltaan pehmeänä
sääntelyvälineenä,

N. katsoo, että kun yhteisöllä on lainsäädäntövaltaa, mutta ei poliittista tahtoa käyttää sitä
lainsäädännön antamiseen, pehmeällä sääntelyllä voidaan kiertää muiden (demokraattisten) 
välineiden vaikutusta, mikä saattaa rikkoa demokratian ja laillisuuden periaatteita ja saattaa 
johtaa siihen, että komissio toimii valtuutensa ylittäen,

O. katsoo, että pehmeät sääntelyvälineet antavat yleisölle käsityksen etäisestä byrokratiasta, 
joka pyrkii tekemään sopimuksia tärkeiden sidosryhmien kanssa kuulematta kansalaisia, ja 
saattavat herättää perusteltua luottamusta kolmansissa osapuolissa (esim. kuluttajissa), 
joilla ei kuitenkaan ole keinoja puolustaa oikeudessa itseään toimilta, jotka tuottavat heille 
kielteisiä vaikutuksia,

P. katsoo, että lainsäädännön parantamista koskevaa ohjelmaa ei pitäisi vesittää antamalla 
yhteisön toimeenpanevan elimen käytännössä säätää pehmeillä välineillä ja näin 
mahdollisesti heikentää yhteisön oikeusjärjestystä, välttää demokraattisesti valitun 
parlamentin osallistumista päätöksentekoon, yhteisöjen tuomioistuimen juridista valvontaa 
ja viedä kansalaisilta oikeussuojakeinot,

Q. ottaa huomioon, että pehmeiden sääntelyvälineiden, kuten suosituksien ja tulkintaa 
koskevien tiedonantojen, ehdotetun käytön yhteydessä ei ole käsitelty parlamentin 
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kuulemista koskevaa menettelyä,

1. katsoo, että yhteisöyhteyksissä pehmeä sääntely jää liian usein mielivaltaiseksi ja 
tehottomaksi välineeksi, joka on omiaan haittaamaan yhteisön lainsäädäntöä ja toimielinten 
välistä tasapainoa, ja että siten siihen olisi turvauduttava varovaisesti niissäkin tapauksissa, 
kun asiasta on määrätty EY:n perustamissopimuksessa;

2. pitää valitettavana, että komissio käyttää pehmeää sääntelyä lainsäädännön korvaamiseen
tai tuomioistuimen oikeuskäytännön ulottamiseen uusille, kartoittamattomille alueille;

3. kehottaa toimielimiä toimimaan Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen I-33 artiklan 
mukaisesti ja pidättymään pehmeiden sääntelyvälineiden hyväksymisestä, jos 
lainsäädäntöluonnos on käsiteltävänä;

4. kehottaa komissiota harkitsemaan erityisesti kuluttajiin kohdistuvia vaikutuksia ja näiden 
käytettävissä olevia suojakeinoja ennen kuin komissio ehdottaa toimea, johon sisältyy 
yhteissääntelyä tai itsesääntelyä;

5. korostaa, että vaikka komissiolla on oikeus turvautua lainsäädäntöä valmisteleviin 
välineisiin, lainsäädännön valmisteluprosessia ei pitäisi väärinkäyttää eikä venyttää
epäasianmukaisesti; katsoo, että komission on sopimuslainsäädäntöä koskevan hankkeen 
kaltaisilla aloilla päätettävä jossain vaiheessa, käyttääkö se aloitteenteko-oikeuttaan ja 
mihin oikeusperustaan tukeutuen;

6. kehottaa komissiota keskustelemaan parlamentin kanssa siitä, kuinka parlamenttia voidaan 
kuulla ennen kuin komissio hyväksyy pehmeitä sääntelyvälineitä, jotta ehdotetut pehmeät 
sääntelytoimet saadaan valvontaan ja mahdollinen toimivallan käyttäjän valtuuksien 
väärinkäyttäminen voidaan välttää;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä
jäsenvaltioiden parlamenteille.


