
REAKTIOT TOIMINTASUUNNITELMAAN ”EUROOPAN 
SOPIMUSOIKEUDEN YHTENÄISTÄMINEN” 

1. JOHDANTO 

Euroopan sopimusoikeuden yhtenäistämistä käsittelevän toimintasuunnitelman 
julkaisemisen jälkeen sekä neuvosto että Euroopan parlamentti ovat antaneet siitä 
päätöslauselmansa (syyskuussa 2003) ja 122 sidosryhmän edustajat ovat toimittaneet 
komissiolle sitä koskevat kommenttinsa (ks. tämän asiakirjan lisäykset). Se jatkuva 
kiinnostus, jota yhteisön toimielimet ja sidosryhmät ovat ilmaisseet sen jälkeen, kun 
Euroopan sopimusoikeudesta käynnistettiin ensimmäiset kuulemiset heinäkuussa 
2001 annetulla tiedonannolla, osoittaa tämän komission käynnistämän 
prosessintärkeyden. Monet kommentoijat ovat korostaneet olevansa tyytyväisiä 
kuulemis- ja keskusteluprosessin jatkamiseen. 

Tähän asiakirjaan on sisällytetty kaikki 31. maaliskuuta 2004 2003 mennessä saadut 
kannanotot, ja komissio ottaa huomioon myös myöhemmin toimitetut näkökannat. 

Asiakirjan luvussa 2 esitetään tiivistetysti EU:n toimielinten reaktiot. Luvussa 3 taas 
analysoidaan muiden osapuolten kommentteja kuulemisen kohteena olleisiin 
kolmeen toimenpiteeseen. 

Tämä synteesi kuvastaa komission yksiköiden käsitystä saatujen kommenttien 
pääkohdista. Siinä eivät välttämättä näy kaikki vastauksissa esitetyt näkökohdat. 
Komissio on kuitenkin julkaissut verkkosivuillaan kaikki sille sähköisesti toimitetut 
vastaukset kokonaisuudessaan, elleivät niiden lähettäjät ole sitä kieltäneet. 
Lisäyksessä I olevasta vastaajaluettelosta on niin ikään jätetty pois ne tahot, jotka 
ovat nimenomaisesti pyytäneet luottamuksellista käsittelyä. 

Euroopan sopimusoikeudetta koskevat komission Internet-sivut löytyvät osoitteesta 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm 

2. EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN REAKTIOT 

Komission toimintasuunnitelma esitettiin kilpailukykyneuvostolle 19. toukokuuta 
2003. Euroopan parlamentti antoi siitä päätöslauselman 2. syyskuuta 2003 ja 
neuvosto omansa 22. syyskuuta 2003. Euroopan keskuspankki kommentoi komission 
toimintasuunnitelmaa 21. heinäkuuta 2003. 

2.1. Neuvoston päätöslauselma 

Neuvosto suhtautuu myönteisesti toimintasuunnitelmaan ja komission aikomukseen 
pyrkiä toteuttamaan toimintasuunnitelman sisältämiä ehdotuksia vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen kehittämisessä. Yleisissä 
huomioissaan neuvosto korostaa, että on olennaista varmistaa rajatylittävien 
liiketoimien sujuvuus ja tehokkuus sisämarkkinoilla. Se toteaa, että olisi hyvä 
toteuttaa asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, joilla voidaan helpottaa 
rajatylittävien sopimusten tekemistä, vähentää liiketoiminnan kuluja ja antaa kaikille 



talouden toimijoille ja kuluttajille mahdollisuus hyödyntää täysimääräisesti kaikkia 
sisämarkkinoiden tarjoamia etuja. 

Toimintasuunnitelmassa ehdotettuja yksittäisiä toimenpiteitä tarkastellessaan 
neuvosto pitää tervetulleena komission aikomusta laatia yhteiset toimintapuitteet. 
Neuvosto vahvistaa, että komission ehdottamat yhteiset puitteet voivat osaltaan 
parantaa alalla voimassa olevan ja tulevaisuudessa laadittavan yhteisön säännöstön 
laatua ja yhdenmukaisuutta. Puitteiden kehittämisessä käytettävistä menetelmistä 
neuvosto toteaa, että periaatteena pitäisi olla, että puitteiden olisi vastattava 
sisämarkkinoiden olosuhteita ja näin ollen talouden toimijoiden ja kuluttajien 
käytännön tarpeita. Jäsenvaltioiden olisi aktiivisesti osallistuttava puitteiden 
valmisteluun ja laatimiseen. Sitä varten neuvosto kehottaa komissiota luomaan sekä 
poliittisella että asiantuntijoiden tasolla sopivia järjestelyjä, jotta kaikki jäsenvaltiot, 
neuvosto ja Euroopan parlamentti sekä tutkijat, lakimieskunta ja muut sidosryhmät 
voivat aktiivisesti osallistua yhteisten puitteiden laatimiseen. Näiden järjestelyjen 
avulla pitäisi riittävin kuulemismenettelyin varmistaa, että yhteisten puitteiden 
laatimisessa otetaan asianmukaisesti huomioon toissijaisuusperiaate, talouden 
toimijoiden ja kuluttajien käytännön tarpeet sekä jäsenvaltioiden vakiintuneet 
rakenteet ja oikeuskulttuurit. Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen kuudennen 
puiteohjelman yhteyteen kaavailtu tutkimushanke olisi lisäksi toteutettava niin, että 
siinä otetaan huomioon jäsenvaltioiden eri oikeusperinteet. 

Yhteisten puitteiden perusteella toteutettavista jatkotoimista neuvosto toteaa, että 
sopimusoikeutta koskevan voimassa olevan EY-lainsäädännön parantaminen, 
konsolidoiminen ja kodifioiminen saattaa olla erityisen hyödyllistä sopimusoikeuden 
avoimuuden, johdonmukaisuuden ja yksinkertaistamisen tehostamisen kannalta. 

EU:n laajuisten yleisten sopimusehtojen laatimisesta voi neuvoston mielestä olla 
hyötyä. Sopimuspuolten olisi kuitenkin itse vastattava niiden kehittämisestä 
noudattaen pakollisia yhteisön säännöstön ja kansallisia säännöksiä – myös 
kuluttajansuojan ja kuluttajille tiedottamisen alalla. Neuvosto pitää erityisen 
hyödyllisenä, että kerätään tietoja nykyisistä ja tulevista aloitteista komission 
suunnitteleman web-sivuston kautta. Aloitteiden julkaisemista sivustolla ei 
kuitenkaan voida tulkita niiden hyväksymiseksi. 

Koska Euroopan sopimusoikeuteen liittyvien muitten kuin alakohtaisten 
erityistoimien, kuten vapaaehtoisen oikeudellisen välineen (valinnaisen normin), 
tarvetta olisi pohdittava lisää, neuvosto korostaa, että komission olisi jatkettava asian 
selvittämistä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja ottamalla 
sopimusvapauden periaatteen asianmukaisesti huomioon. 

Neuvosto tähdentää niin ikään tarvetta varmistaa, että toimintasuunnitelman 
jatkotoimet olisivat johdonmukaisia sopimussuhteisiin sovellettavasta laista vuonna 
1980 tehdyn Rooman yleissopimuksen muuntamista yhteisön säädökseksi ja 
uudistamista koskevan vihreän kirjan jatkotoimien ja kansainvälistä tavaran kauppaa 
koskevista sopimuksista 11.4.1980 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen (CISG-yleissopimuksen) kanssa. 

Komissiota kehotetaan tiedottamaan ja raportoimaan neuvostolle vähintään 
vuosittain käynnissä olevan keskusteluprosessin tuloksista ja alalla saavutetusta 
edistymisestä. Jäsenvaltioita puolestaan kehotetaan osallistumaan aktiivisesti 
ehdotettuja jatkotoimia koskevaan komission työskentelyyn ja kannustamaan 



kansallisia sidosryhmiä osallistumaan yhteisön tasolla käynnissä oleviin 
keskusteluihin. 

2.2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 

Euroopan parlamentti pitää myönteisenä, että toimintasuunnitelmassa ehdotetuissa 
yhteisissä puitteissa otetaan käyttöön yhteinen terminologia perustavanlaatuisille 
käsitteille ja tyypillisten ongelmien ratkaisulle. Se panee kuitenkin merkille, ettei 
komissio ole ehdottanut konkreettisia toimia, joille olisi laadittu yksityiskohtainen 
aikataulu tuleville vuosille. Parlamentti kehottaa komissiota kehittämään yhteisiä 
puitteita ensisijaisena toimenpiteenä ja pyrkimään siihen, että puitteet saataisiin 
valmiiksi vuoden 2006 loppuun mennessä, ja aloittamaan sitten niiden soveltamisen 
pikimmiten. Komissiota kehotetaan huolehtimaan siitä, että yhteiset puitteet 
julkaistaan mahdollisimman pian kaikilla yhteisön kielillä. 

Euroopan parlamentti pyytää jälleen, että komissio tiedottaa parlamentille 
säännöllisesti yhteisten puitteiden laadinnassa saavutetusta edistymisestä. Parlamentti 
kehottaa luomaan neuvoston kulloisenkin puheenjohtajavaltion johdolla käytävän, 
neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission välisen vuoropuhelun osaksi 
jatkettavaa poliittista kuulemisprosessia. Lisäksi se vaatii, että lainkäyttäjät otetaan 
mukaan puitteiden laadintaan. 

Parlamentti ehdottaa, että yleiset puitteet laadittaisiin vakiosopimusehtoina, jotka 
annettaisiin lainkäyttäjien käyttöön, ja että yhteisiä puitteita sovellettaisiin 
välimiesmenettelyissä. Parlamentti pitää myönteisenä, että komissio on ilmoittanut 
pyrkivänsä EU:n kuluttajansuojalainsäädännön lähentämiseen. 

Valinnaisesta normista parlamentti toteaa pitävänsä valitettavana, ettei ole ryhdytty 
ajoissa toimenpiteisiin tällaisten normien luomiseksi tietyille aloille (kuten kuluttajia 
koskevat liike- ja vakuutustoimet), joilla voitaisiin saavuttaa huomattavia etuja sekä 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan edistämiseksi että yhteisön sisäisten 
liiketoimien ja kaupan lisäämiseksi. Parlamentin mukaan aikaiset toimet näillä aloilla 
edistäisivät koko toimintasuunnitelmaprosessiin liittyvää tiedottamista ja prosessin 
kehittämistä. Siksi se pitää ensisijaisen tärkeänä luoda varhaisessa vaiheessa 
vaihtoehtoinen väline tietyille aloille, joista se mainitsee erityisesti kuluttajia 
koskevat sopimukset ja vakuutussopimukset. Tämän vuoksi se kehottaa komissiota 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja asianmukaiset pakolliset määräykset huomioon 
ottaen luomaan kuluttajia koskevien sopimusten ja vakuutussopimusten aloille 
vaihtoehtoisen välineen (opt-in). 

Yleisemmällä tasolla Euroopan parlamentti vaatii, että laaditaan yhteisiin puitteisiin 
perustuva säännöstö, jota tarjotaan sopimuspuolille aluksi opt-in-ratkaisuna, jolloin 
sopimusten tekijät voivat turvautua siihen ensin vapaaehtoisesti, ja ehdottaa, että se 
voisi myöhemmin tulla pakolliseksi. 

2.3. Euroopan keskuspankki 

Euroopan keskuspankki EKP suhtautuu toimintasuunnitelmaan myönteisesti ja 
kehottaa komissiota viemään aloitetta eteenpäin. EKP:n mukaan eurojärjestelmän 
oikeudellisten puitteitten keskeisiin elementteihin kuuluvat yhtenäisvaluuttapolitiikan 
täytäntöönpanojärjestelyt (esim. eurojärjestelmän luotto-operaatioiden 
vakuusjärjestelyt). Yleisesti EKP toteaa, että ehdotetuista toimenpiteistä voisi olla 
huomattavaa hyötyä yhteisölle ja yhtenäismarkkinoiden toimijoille. 



Mitä tulee komission aikeisiin laatia yhteiset toimintapuitteet, EKP tähdentää, että 
toimenpide olisi merkittävä edistysaskel sisämarkkinoitten toteuttamisessa ja että se 
saattaisi tehostaa yhteisön säännöstön yhtenäistä soveltamista ja sujuvoittaa 
rajatylittävien transaktioiden toteuttamista. Kiintoisaa on, että EKP korostaa tässä 
yhteydessä, että yhteiset puitteet voisivat toimia myös eurojärjestelmän 
oikeudellisten puitteiden laatimisen innoittajana. Eurojärjestelmässä voitaisiin viitata 
vakiintuneeseen termistöön, jolloin yhteisön ja eurojärjestelmän puitteissa annettuja 
säädöksiä tulkittaisiin ja sovellettaisiin johdonmukaisesti. 

Yleisten puitteitten sisällön ja rakenteen osalta EKP ehdottaa mm. määritelmän 
antamista sellaisille termeille kuin sopimus, vahinko, ylivoimainen este ja laillinen 
maksuväline sekä yleissääntöjä sille, mitä korkoa olisi sovellettava viivästyneiden 
maksujen yhteydessä. 

EKP pitää EU:n laajuisten vakiosopimusehtojen kehittämistä mielenkiintoisena 
toimintamallina, kun otetaan huomioon, ettei lainsäädäntöä ole täysin yhtenäistetty. 
Olisi kuitenkin varmistettava, ettei sopimusvapauden periaatteeseen puututa. 

Myös EKP kehottaa komissiota jatkamaan toimiaan valinnaisen normin 
kehittämiseksi ja tarjoaa sille tukensa. EKP pitää välineen mahdollisia hyötyjä sekä 
yhteisölle että yhtenäismarkkinoiden toimijoille huomattavina ja katsoo, että 
valinnainen normi on sopimusoikeuden yhtenäistämiseen keino, joka sopii yhteen 
myös sopimusvapauden periaatteen kanssa. Lisäksi normi näkyy soveltuvan hyvin 
tarjoamaan joustavuutta, jota tarvitaan markkinoiden tehokkaaseen toimintaan. 
Normin avulla voitaisiin vähentää sisämarkkinoiden toimijoiden 
transaktiokustannuksia sekä mahdollisesti parantaa EU:n markkinoiden 
kansainvälistä kilpailukykyä. 

EKP:n mielestä voitaisiin ajatella vaihtoehtoista välinettä, joka kattaa arvopapereihin 
liittyvät sopimusoikeudet ja jota voitaisiin käyttää arvopaperien laskemisessa 
liikkeeseen. Välineeseen voisi kuulua sääntöjä, jotka koskevat liikkeeseenlaskua, 
liikkeeseenlaskijoiden velvollisuuksia sijoittajiin ja kolmansiin osapuoliin nähden, 
liikkeeseenlaskijoiden ilmoituksia ja viestintää suhteissa sijoittajiin, määräaikoja jne. 

3. KOMISSION KUULEMISMENETTELYSSÄ SAADUT VASTAUKSET 

Monet kommentoijat korostavat tai tuovat jälleen esiin esteitä, jotka haittaavat 
yhteisön säännöstön yhtenäistä soveltamista tai sisämarkkinoitten kitkatonta 
toimintaa. Tässä luvussa käsitellään kuitenkin vain niitä reaktioita, jotka liittyvät 
toimintasuunnitelman sisältämiin kolmeen toimenpiteeseen. 

3.1. Yhteisön säännöstön parantaminen sopimusoikeuden alalla 

3.1.1. Hallitusten kannanotot 

Kaikkien jäsenvaltioiden, liittymässä olevien ja ehdokasmaiden sekä ETA:n Efta-
maiden hallitukset suhtautuvat kommenteissaan myönteisesti toimenpiteeseen I 
(Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska esittävät tosin varauksia). Yleisesti ottaen 
hallitukset katsovat, että toimenpide yhdenmukaistaisi yhteisön lain soveltamista ja 
sujuvoittaisi sisämarkkinoiden toimintaa. 

Samoin on selvää, että kaikki vastanneet jäsenvaltioiden hallitukset haluavat 
osallistua työhön itse tai neuvoston kautta. Unkarin hallitus tosin ehdottaa, että 



hallitusten osallistuminen pitäisi rajata kuulemismenettelyyn eikä siis toimintaan. 
Eräät muut jäsenvaltiot (Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa ja Tanska) painottavat 
voimakkaasti tarvettaan olla mukana ja haluaan toimia aktiivisesti. Niiden mukaan 
jäsenvaltioiden osallistumisella yhteisten puitteiden laatimiseen varmistetaan, että 
puitteet sisällytetään tuleviin yhteisön toimiin. Eräissä hallitusten kommenteissa 
(Itävalta, Saksa ja Ranska) korostetaan lisäksi tarvetta ottaa eri sidosryhmät mukaan 
puitteitten laatimiseen. 

Tässä yhteydessä on tärkeää huomauttaa, että useissa kommenteissa esitettiin 
kysymys yhteisten puitteitten mahdollisesta oikeudellisesta tai poliittisesta 
sitovuudesta. Unkari haluaisi tarkemman selvityksen tulevien puitteiden luonteesta. 
Itävallan oikeusministeriö taas voisi tukea sitovia puitteita vain siinä tapauksessa, 
että neuvosto, Euroopan parlamentti ja lakimieskunta osallistuvat niiden laatimiseen. 
Saksan liittovaltion oikeusministeriö ja Baijerin oikeusministeriö huomauttavat, ettei 
ole riittävää, että vain komissio ottaa yleiset puitteet huomioon esittämällä niihin 
sisältyviä ehdotuksia. Ministeriöiden mielestä myös muiden lainsäädäntäprosessiin 
osallistuvien EU:n toimielinten olisi sovellettava niitä. Liittovaltion oikeusministeriö 
jättää avoimeksi sen, millä menettelyillä tähän olisi päästävä, mutta toteaa, että 
neuvoston ja Euroopan parlamentin pitäisi sitoutua siihen poliittisesti. Baijerin 
oikeusministeriö ehdottaa, että neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät yhteiset 
puitteet ja vieläpä että kyseiset elimet laativat sitovat puitteet. 

Yhteisten puitteitten sisällöstä ja rakenteesta tehdään joitakin ehdotuksia. Saksan 
liittovaltion oikeusministeriö hyväksyy ehdotuksen laajoihin osa-alueisiin kuuluvat 
sopimusten tekemiseen, pätevyyteen, tulkintaan ja täyttämiseen liittyvät samoin kuin 
yksittäisiä sopimustyyppejä (erityisesti myynti-, palvelu- ja vakuutussopimuksia), 
luottovakuuksia ja oikeudetonta hyötyä koskevat säännöt. Yksityiskohtaisempia 
kommentoituja aiheita olivat muotoa koskevat vaatimukset, sopimuksen pitäminen 
viitekohtana muille velvollisuuksille, kuten tiedottamisen muotoon, sisältöön ja 
laajuuteen liittyville velvollisuuksille ja niiden täyttämättä jättämisen seuraamuksille, 
peruutusoikeudet ja niihin liittyvät ehdot, muotosäännökset ja seuraamukset sekä 
laajempana alueena sopimusvelvoitteiden laiminlyönti. Puitteitten rakennetta eli 
jakoa yleisperiaatteisiin, peruskäsitteisiin ja konkreettisiin sääntöihin pidetään 
hyväksyttävänä. Portugali painottaa erityisesti yhteisen terminologian tarvetta. 
Lisäksi se korostaa, että alusta alkaen on otettava huomioon, että yhteiset puitteet 
voivat olla ensimmäinen askel Euroopan siviililain luomisessa. Bulgaria ehdottaa 
yhteisten periaatteitten käyttämistä perustana säädösten laatimisessa ja 
tulkitsemisessa, yhdenmukaisia termejä ja sääntöjä sovellettaviksi sopimusten 
tekemiseen, pätevyyteen ja vaikutukseen, niiden täyttämiseen ja 
sopimusvelvoitteiden laiminlyöntiin samoin kuin mahdollisuutta todeta sopimus 
pätemättömäksi. Tanskan oikeusministeriö kehottaa komissiota ottamaan huomioon 
kansainvälisen yksityisoikeuden ja kansainvälisten aloitteiden, kuten CISG-
yleissopimuksen, säännökset ja määräykset. 

Itävallan oikeusministeriö korostaa, ettei prosessi saa heikentää kuluttajansuojaa. 

Eräiden hallitusten kannanottojen (Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa ja Ranska) 
mukaan komission ei pitäisi odottaa yhteisten puitteitten valmistumista ennen kuin se 
ehdottaa muutoksia niitä erityisen kipeästi kaipaaville aloille yhteisön säännöstössä. 



3.1.2. Yritysmaailman kannanotot 

Yritysmaailman edustajat pitävät yleisesti ottaen tarpeellisena parantaa yhteisön 
säännöstön yhtenäisyyttä ja laatua. Eräät pitävät nyt suunniteltuja toimia sangen 
suppeina: poistetaan ilmeisiä epäjohdonmukaisuuksia pysytellen kuitenkin tiukasti 
voimassa olevan säännöstön elementtien puitteissa pystymättä puuttumaan 
aukkokohtiin. Toiset taas korostavat lainsäädännön yhtenäistämisen tarpeellisuutta ja 
pitävät toimia todellisena mahdollisuutena helpottaa rajatylittävää liiketoimintaa. 
Jotkut vastaajista ovat huolissaan siitä, että yhteisten puitteitten laatiminen saattaa 
viedä huomiota pois niiden keskeisenä pitämästä tehtävästä eli yhteisön nykyisen 
lainsäädännön yksinkertaistamisesta. Kuitenkin vain yksi kommentoija oli 
periaatteessa vastaan yhteisten puitteitten laatimista ja ehdotti tilalle tietojen vaihtoa 
eri kansallisista säännöistä. 

Monet yritysmaailmaa edustavat vastaajat tukivat yleisten puitteitten kehittämistä 
siten, että luodaan yhteisesti sovitut periaatteet säännöstön uudelleentarkastelua 
varten. Osa korostaa sitä, että puitteitten olisi perustuttava perusteelliseen ja laaja-
alaiseen tutkimukseen, kun taas toiset esittävät käytännön kysymyksiä puitteitten 
muodosta ja soveltamisalasta ja tuovat esiin käsittelyä kaipaavia osa-alueita. Yhden 
vastaajan mukaan puitteissa olisi annettava yleisiä määritelmiä abstrakteista 
oikeudellisista käsitteistä, kuitenkin niin, että yhteisön säännöstön sisältämiä 
alakohtaisia määritelmiä olisi pidettävä yleisiin määritelmiin nähden ensisijaisina. 
Eräs toinen vastaaja oli sitä mieltä, että yleisten puitteitten olisi aluksi katettava 
kauppaan, palveluihin sekä sopimusten tekemiseen ja purkamiseen sovellettava 
oikeus ja että muotovaatimuksia samoin kuin tiedotusvaatimuksia ja neuvojen 
hankkimisen tarvetta olisi vähennettävä. Eräässä kommentissa korostettiin, että 
sopimusoikeuden peruselementtien (joita ovat mm. sopimuksen tekeminen, muoto, 
peruuttaminen ja täyttäminen sekä seuraamukset, sopimusta edeltävät velvoitteet ja 
erityiset sopimustyypit) lisäksi mukaan olisi otettava läheisesti sopimusoikeuteen 
liittyviä osa-alueita (oikeushenkilöihin sovellettava oikeus, edustaminen, 
luottovakuudet, sopimuksenulkoinen vastuu). Yleisten puitteitten oikeudelliseen 
muotoon liittyvästi yksi vastaaja haluaa komission selkeyttävän, onko suunnitteilla 
lakisääteinen väline vai pelkästään viitteenä käytettävä asiakirja. Vain kaksi 
vastaajaa kommentoi täsmällisesti sitä, pitäisikö yleisiä puitteita soveltaa sekä 
yritysten keskinäisiin että yritysten ja kuluttajien välisiin liiketoimiin. Molempien 
näkemys on, että soveltamisalan rajaaminen yritysten ja kuluttajien välisiin 
liiketoimiin olisi hyvin keinotekoinen erottelu mutta että näiden kahden 
liiketoimintatyypin käsittelyssä olisi ehkä tehtävä asianmukaiset erot. 

Muutama vastaaja korostaa, että yhteisten puitteitten perustana on oltava kunnollinen 
kustannusten ja hyötyjen analyysi. Toiset taas painottavat tarvetta huolehtia siitä, että 
markkinoiden toimijat otetaan mukaan työhön, jotta siinä tarkastellaan toimijoiden 
käytännössä kohtaamia esteitä sisämarkkinoilla. 

3.1.3. Kuluttajajärjestöjen kannanotot 

Vain muutama kuluttajajärjestö esitti näkökantansa. Vastanneet, joihin lukeutuu 
myös Euroopan kuluttajaliitto BEUC, kuitenkin pitävät nekin tarpeellisena 
yhdenmukaistaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä sisällön että soveltamisen 
johdonmukaisuuden kannalta. Yksi vastaaja esittää erityisesti toimintaa kaipaaviksi 
aloiksi vakuutukset ja muut rahoituspalvelut sillä perusteella, että vaikka rajatylittävä 
tarjonta sopii hyvin näille aloille, kuluttajat eivät vielä ole hyötyneet aloilla 
lisääntyneestä kilpailusta. 



Kaikki vastaajat tuovat esiin yritysten ja kuluttajien välisten sopimussuhteiden 
erityispiirteen: valta jakautuu osapuolten kesken epätasaisesti, minkä vuoksi 
kuluttajat eivät käytännössä pysty neuvottelemaan sopimusehdoista yritysten kanssa. 
Tämä seikka on otettava huomioon kaikissa tarkistuksissa. 

Vastaajien mukaan yleisten periaatteitten ja määritelmien puuttuminen EU:n tason 
kuluttajalainsäädännöstä vaikeuttaa asianmukaisen ja yhteisen terminologian 
käyttämistä. Tämän vuoksi lainsäädäntö on heidän mukaansa liian usein 
epämääräistä ja sekavaa. Säädökset olisikin laadittava selkeällä kielellä, jota kaikki 
ymmärtävät. Yksi vastaaja tuo lisäksi esiin tarpeen tiedottaa kuluttajille heidän 
oikeuksistaan, jotta lainsäädäntö myös käytännössä lisäisi kuluttajien luottamusta 
sisämarkkinoihin. 

Kaksi vastaajaa katsoi, että yhteisistä puitteista voisi olla apua kyseisen ongelman 
ratkaisemisessa ja johdonmukaisen toimintamallin käytön varmistamisessa. 
Vastaajien mukaan yhteisiä puitteita laadittaessa olisi otettava mukaan nykyisten 
kuluttajansuojadirektiivien taustalla olevat periaatteet, joihin heidän mielestään 
kuuluvat ”kuluttajan” yhteinen määritelmä, velvollisuus antaa riittävästi tietoja ennen 
sopimuksen tekemistä, sopimuksen muotoon liittyvät vaatimukset, oikeus peruuttaa 
sopimus, kohtuuttomien ehtojen poistaminen, todistustaakan kääntäminen kuluttajan 
hyväksi sekä kaikkien vastuullisten osapuolten yhteisvastuun periaate. Eräs toinen 
vastaaja korosti ongelmia, joita syntyy siitä, että direktiivit on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja joskus jopa yhden ja saman 
jäsenvaltion eri aluehallintojärjestelmissä. Vastaajien mukaan lainsäädännön 
tarkistamisessa olisi toimittava sääntelevämmin näiden erojen vähentämiseksi. 
Lisäksi esitettiin varauksia sellaista lähestymistapaa kohtaan, joka perustuu 
täydelliseen yhdenmukaistamiseen kaikissa tapauksissa, ja tuotiin jälleen esiin tarve 
jatkaa alakohtaisten välineiden käyttöä jossain määrin. 

Sopimusoikeuden periaatteitten ja sääntöjen lisäksi kuluttajajärjestöt korostivat, että 
uudelleentarkastelun yhteydessä on varmistettava, että yksittäisten riitojen 
ratkaisemiseen on käytettävissä kohtuuhintaisia ja helposti saatavilla olevia keinoja. 
Niin ikään on pohdittava keinoja huolehtia siitä, että lainsäädännön noudattamista 
valvotaan laajemmin. 

3.1.4. Lakimieskunnan kannanotot 

Kaikki vastanneet oikeudellisten ammattien edustajat suhtautuvat myönteisesti 
komission ehdotukseen arvioida voimassa olevaa yhteisön säännöstöä perusteellisesti 
uudelleen. Useimmat vastanneista pitävät yhteisiä puitteita sopivana perustana 
uudelleenarvioinnille, mutta osa ei ole vakuuttunut puitteitten tarpeellisuudesta. 
Heidän mukaansa yhteisillä puitteilla ei pystyttäisi ratkaisemaan keskeisiä nykyisin 
tavattavia ongelmia, kuten kieli- ja kulttuurieroja tai tulkintaeroja eri jäsenvaltioissa. 
Käytännössä kaikki brittiläiset lakimiehet ehdottivat ongelmallisimpien alojen 
kartoittamista ja niillä esiintyvien ristiriitojen ratkaisemista erityistoimilla. Joidenkin 
mielestä lainsäädännön tarkastelua ja parantamista ei pitäisi viivyttää yhteisten 
puitteitten luomisella. Yksi vastaaja puolestaan pitää puitteita välttämättömänä 
edellytyksenä valinnaisen normin luomiselle. 

Vastaajien valtaosan mielestä yhteisten puitteitten laatimisessa olisi keskityttävä eri 
jäsenvaltioiden erilaisiin oikeusperinteisiin. Osa kannattaa vertailevaa selvitystä eri 
maiden lainsäädännöstä. Erään vastaajan mukaan taas olisi parempi tarkastella 



aiempia alalla tehtyjä tutkimuksia, jottei yhteisten puitteitten kehittämiseen menisi 
kohtuuttoman kauan. 

Yhteisten puitteitten sisällöstä ja rakenteesta tehtiin joitakin ehdotuksia. Osan 
mukaan puitteitten keskeisenä elementtinä pitäisi olla luettelo yhteisistä termeistä ja 
määritelmistä. Yhden ehdotuksen mukaan niihin olisi sisällytettävä yhteisön 
nykyisessä lainsäädännössä määritellyt käsitteet. Erään vastaajan mielestä yhteiset 
puitteet voisivat auttaa luomaan tasa-arvoa sopimuspuolten välille, ja siksi mukana 
olisi oltava ennaltaehkäiseviä toimia, kuten tiedottamisvelvollisuuksia, 
muotovaatimuksia taikka velvoite kuulla riippumatonta ja puolueetonta 
neuvonantajaa. Joissakin vastauksissa korostetaan, ettei kuluttajien tai pk-yritysten 
suojaa saa heikentää. Erään lakimiehen mielestä kuluttajansuojaa olisi parannettava, 
mutta sopimusvapautta ei saa rajoittaa pakollisilla vaatimuksilla. Muutaman 
vastaajan mukaan komission ei pitäisi käsitellä pelkästään yleistä sopimusoikeutta 
vaan myös sopimusoikeuden vaikutuksia lähialoilla, jollaisia ovat mm. varallisuus-, 
vahingonkorvaus-, perhe-, perintö- ja yritysoikeus. 

Jotkut lakimiehet korostavat myös alakohtaisen mallin tarvetta, jotta yhteisistä 
puitteista tulisi tehokkaammat. Toisaalta eräät muut katsovat, että sopimusoikeuden 
nykyiset ristiriitaisuudet ovat peräisin juuri tällaisesta mallista ja että siksi olisi 
omaksuttava yleinen lähestymistapa. 

Eräs vastaaja tähdentää tarvetta ottaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate huomioon 
puitteita laadittaessa, kun taas toisessa vastauksessa asetetaan kyseenalaiseksi EU:n 
toimielinten toimivalta tässä suhteessa. Esiin tuodaan myös se, että puitteita 
laadittaessa on tarkasteltava kustannus-hyötyanalyysin tuloksia. 

Muutama vastaaja kaipaa komissiolta selkeämpää esitystä tutkijaverkosta, jonka 
tehtäväksi yhteisten puitteitten laatiminen annetaan. Ehdotusten mukaan voitaisiin 
perustaa riippumaton elin, jossa huolehditaan jäsenvaltioiden, tutkijoiden, 
lakimieskunnan, yritysten ja kuluttajien tasapainoisesta edustuksesta. Vaihtoehtoina 
esitetään myös lakimieskunnan edustajien johtamaa korkean tason työryhmää ja 
pysyvää Euroopan sopimusoikeuden foorumia. Yleisesti ottaen liki kaikkien 
vastanneiden mielestä lakimieskunnan ja yritysten pitäisi olla täysipainoisesti 
mukana puitteitten laatimisessa, jotta puitteet säilyttävät yhteyden sopimusoikeuden 
soveltajien vaatimuksiin. 

3.1.5. Oikeusoppineitten kannanotot 

Käytännössä kaikki keskusteluun osallistuneet oikeusoppineet pitävät hyvänä 
ajatuksena tavoitetta parantaa Euroopan sopimusoikeuden yhtenäisyyttä ja siten 
myös sen laatua. Lähes jokainen on valmis antamaan panoksensa jatkotoimiin. 

Vaikka joidenkin vastanneiden mielestä työtä yhteisön kuluttajalainsäädännön 
parantamiseksi olisi jatkettava odottamatta yleisiä puitteita, ehdotetut puitteet saavat 
oikeusoppineilta yleisesti myönteisen vastaanoton. Yhden vastaajan mielestä puitteet 
ovat kuitenkin tarpeettomat ja niiden tehtävät voidaan täyttää laadituilla Euroopan 
sopimusoikeuden periaatteilla1 ja eräillä muilla teoksilla, joten komissio voisi siirtyä 
suoraan kodifiointiin. Sääntökokoelma olisi aluksi pelkästään vapaaehtoinen väline 
rajatylittävää kauppaa varten ja sen jälkeen sitova väline rajatylittäviä ja lopulta 
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kotimaisiakin transaktioita varten. Toinen vastaaja pitää yhteisten periaatteitten ja 
terminologian luomista yhteisten puitteitten avulla ongelmallisena ja ehdottaa, että 
keskityttäisiin tekemään yhteisön säännöstöstä aidosti yhtenäistä. 

Yhden vastaajan mukaan alakohtainen malli on yksi syy Euroopan sopimusoikeuden 
hajanaisuuteen. Kaikki eivät kuitenkaan pidä mallia sinänsä ongelmallisena, ja jotkut 
kannattavat sen jatkamistakin. Yksi kysyy, onko järkevää keskittyä alakohtaisiin 
toimenpiteisiin ja samalla ajaa yhteisiä puitteita. Kuitenkin myös ne, jotka eivät näe 
alakohtaisessa mallissa mitään perustavia ongelmia, katsovat, että alakohtaisten 
säädösten yhtenäisyyttä olisi parannettava. Eräs alakohtaiseen malliin kriittisemmin 
suhtautuva vastaaja tosin toteaa, että direktiivien kautta toteutetun yhtenäistämisen 
tuloksena saadaan joukko toisiaan muistuttavia sääntöjä, kun yhteisön pitäisi pyrkiä 
löytämään yhteiset säännöt. Yksi vastaaja jopa kritisoi komissiota siitä, ettei se ole 
hylännyt alakohtaista lähestymistapaa kokonaan. Vakuutusoikeuden tapauksessa 
lähestymistapa on kannanottojen mukaan epäonnistunut. Kun alakohtaisilla 
toimenpiteillä ei ole tukenaan eurooppalaista sopimusoikeutta, yhtenäistäminen jää 
hajanaiseksi. Alakohtaisia sääntöjä varten olisi laadittava ohjeet, joissa käsitellään 
vähimmäistason ja täyttä yhtenäistämistä, pakollisia vaatimuksia ja 
tiedotusvelvollisuuksia. 

Tarkastellessaan yhteyksiä kansainväliseen yksityisoikeuteen monet vastaajat 
korostavat, että toimintasuunnitelman toimenpiteitä on koordinoitava suhteessa 
Rooman yleissopimukseen. Joitakin ehdotuksia tehdään myös siitä, miten nämä kaksi 
voisivat toimia yhdessä. 

Yhteisten puitteitten muodosta ja niiden kehittämismenetelmästä esitetyt kommentit 
ovat vaihtelevia. Kaikki vastanneet vaikuttavat olevan yhtä mieltä siitä, että yhteisiin 
puitteisiin pitäisi ainakin yrittää kerätä yhteiset määritelmät sopimusoikeuden 
kannalta merkittäville oikeudellisille termeille. Osan mielestä yhteisiin puitteisiin 
olisi kerättävä joukko määritelmiä, oikeudellisia sääntöjä ja selittäviä kommentteja. 
Yksi vastaaja korostaa, etteivät puitteet saisi olla pelkkä kokoelma voimassa olevaa 
lainsäädäntöä vaan kansallisten siviililakien kaltainen systemaattisesti esitetty 
säännöstö. Eräässä vastauksessa toivotaan yksinkertaisesti ”jäsenvaltioille yhteisiä 
ylempiä periaatteita”. Yhteiset puitteet olisi perustettava eri maiden 
yksityisoikeuteen, yhteisön voimassa olevaan lainsäädäntöön ja kansainvälisiin 
instrumentteihin, kuten CISG-yleissopimukseen. Jotkut korostavat tarvetta ottaa 
huomioon myös oikeuskäytäntö. Toisissa vastauksissa korostetaan olemassa olevien 
kansainvälisten periaatteitten asemaa. Erään vastaajan mukaan yhteiset puitteet olisi 
vahvistettava nopeasti hyödyntämällä joko UNIDROIT-periaatteita,2 Euroopan 
sopimusoikeuden periaatteita tai Pavian ryhmän työtä. Yksi kommentoija pelkää, 
ettei periaatepohjainen malli ole käyttökelpoinen, koska periaatteissa käytetään 
täsmälleen samoja abstrakteja termejä, joita toimintasuunnitelmassa kritisoidaan. 
Yhteisissä puitteissa pitäisi erään vastaajan mukaan olla mukana myös 
oikeussääntöjen taloudellinen analyysi. Erään toisen mielestä niiden yhteydessä 
voitaisiin myös antaa uudelleen EY:n kuluttajasäädökset. 

Eräät vastaajista kommentoivat yhteisten puitteitten laatimismenetelmää. Puitteita 
laadittaessa olisi otettava huomioon pk-yritysten ja muun liikemaailman tarpeet. 
Yhdessä kannanotossa suositeltiin, että sopimusoikeushankkeessa otetaan lukuun 
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EU:n tuleva laajentuminen sekä idän ja lännen erilaiset oikeuskulttuurit – 
unohtamatta sitä, että monissa liittymässä olevissa maissa on käytössä modernimmat 
kodifikaatiot kuin useimmissa läntisissä jäsenvaltioissa. Eräs kommentoija 
huomauttaa, ettei yhteisiä puitteita saa jättää pienen ryhmän laadittaviksi vaan että 
niitä on kehitettävä kansainvälisen ja monialaisen vuoropuhelun kautta. 
Oikeusoppineet tarjoavat mieluusti tutkimuksiaan avuksi yhteisten puitteitten 
valmisteluun mutta pitävät tärkeänä myös oikeudellisissa ammateissa toimivien, 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten osallistumista. Osa pitää osallistumista keinona 
taata tutkimuksen oikeutus. Eräät pitäisivät hyvänä tutkimusresurssien kokoamista 
yhteen. Sangen huomattava määrä vastaajia tuo esiin tarpeen hyödyntää meneillään 
olevaa tutkimusta. Osan mielestä lisätutkimusta ei välttämättä tarvita. 
Tutkimusmenetelmistä eräät suosittelevat oikeuskäytäntöön keskittyvää, alhaalta ylös 
suuntautuvaa mallia (vertailevaa ja monialaista tutkimusta), toiset taas tiettyjen 
direktiivien tarkastelua. Yksi on huolissaan tutkimuksen hallinnoinnista ja sen 
avoimuudesta. 

Muutamat oikeusoppineet esittävät yleisten puitteitten sisältöön liittyviä ehdotuksia. 
Niissä käsitellään mm. sopimuksen muotoiluun ja pätevyyteen liittyviä vaatimuksia, 
harkinta-aikoja, siviilioikeudellisia seuraamuksia samoin kuin oikeudellisia käsitteitä 
ja sääntöjä. Yhden kannanoton mukaan puitteitten olisi katettava myös 
varallisuusoikeus. Toisen mukaan olisi tarkasteltava ensin itse sopimusta (kuinka 
siitä päästään sopuun, osapuolten sopimusta koskevien aikeiden merkitystä jne.), 
vilpitöntä mieltä, oikeuksien väärinkäyttöä, virheitä, vahinkoja, sopimukseen 
perustuvaa vastuuta, pätemättömyyttä sekä sopimuksen sitovaa vaikutusta. Lisäksi 
painotetaan, että sopimusvapaus on kansallisten oikeusjärjestysten kulmakivi ja että 
sillä pitäisi olla sama asema myös Euroopan yksityisoikeudessa ja yhteisissä 
puitteissa. 

Jotkut vastaajat katsovat, että yhteisiin puitteisiin olisi sisällytettävä myös 
vahingonkorvausoikeus ja tavaran omistusoikeuden siirtäminen sen lisäksi että se 
sisältää sopimusoikeuden, oikeudeton hyöty ja asiainhuolto (negotiorum gestio) 
mukaan luettuina. Siihen ei pitäisi sisällyttää pelkästään kuluttajalainsäädäntöä. 
Aineettomien oikeuksien (patenttioikeus, tekijänoikeus, tavaramerkit jne.) 
siirtämisen olisi senkin oltava mukana, sillä näiden oikeuksien hyödyntäminen kattaa 
usein hyvinkin monta maata, ja sovellettava laki on omaisuuden sijaintipaikan laki 
(lex rei sitae). Puitteitten soveltamisalan olisi katettava jatkuviin sitoumuksiin 
liittyvät sopimukset, kuten lisensointisopimukset, joita kansalliset lainsäätäjät eivät 
funktionaalisen toimintamallin mukaisesti ota huomioon. Osassa lainoppineiden 
kannanotoista kiinnitetään erityistä huomiota vakuutusoikeuteen tai jopa keskitytään 
siihen. 

Yksi vastaaja ehdottaa yhteisten puitteitten luonteeseen liittyvässä kommentissaan 
suositusta tai joka tapauksessa jotakin Rooman yleissopimuksen 3 artiklassa 
tarkoitettua lakia, kun taas toisten mukaan puitteista ei pitäisi tehdä yhteisten 
sääntöjen muodossa annettavaa sitovaa välinettä vaan pikemminkin ”yhteinen 
oikeus” eli perusta, jolle muita aloitteita voitaisiin rakentaa (vaikka sitovan välineen 
muodossa). Ehdotuksiin kuuluu myös kansainvälinen sopimus, joka sitoisi yhteisön 
toimielimiä paitsi yhteisöjen tuomioistuinta, joka käyttäisi sitä pelkästään tulkinta-
apuna. 

Muutama kommentoija korostaa sitä, että yhteiset puitteet voisivat toimia perustana 
toimenpiteessä III kaavaillulle valinnaiselle ei-alakohtaiselle normille. Jotkut jopa 



ehdottavat, että odotetaan yhteisten puitteitten valmistumista, ennen kuin ryhdytään 
konkreettisiin toimiin valinnaisen normin suhteen. 

3.2. EU:n laajuisten vakiosopimusehtojen laadinnan edistäminen 

3.2.1. Hallitusten kannanotot 

Aloite sai kirjavan vastaanoton: jotkut hallitukset tukivat sitä, toiset suhtautuivat 
epäilevämmin. Tanska, Unkarin oikeusministeriö sekä ETA:n Efta-maat tukivat 
toimia EU:n laajuisten vakiosopimusehtojen laatimisen hyväksi. 

Eräät muut tukevat ehdotusta vain tietyin ehdoin. Portugali korostaa, että kuluttajien 
ja yritysten edut on turvattava. Itävallan mukaan taas vakioehdot olisi rajattava 
koskemaan vain yritysten keskinäisiä eikä siis kuluttajien liiketoimia. Vakioehtojen 
julkaiseminen edellyttäisi lisäksi niiden laadun tarkistamista. Yhdistynyt 
kuningaskunta rajaisi komission roolin verkkosivujen perustamiseen ja ylläpitoon. Se 
on valmis edistämään aktiivisesti sitä, että yksityiset tahot hyödyntävät välinettä 
rakentavasti, mutta uskoo näiden osallistumishalujen olevan vähäiset. Tanska 
tähdentää, että monilla aloilla vaikuttaisi jo olevan käytössä toimivia vakiomuotoisia 
sopimuksia ja että komission olisi pidettävä nämä sopimukset mielessä 
jatkotoimissaan. 

Saksan liittovaltion oikeusministeriöllä ja Baijerin oikeusministeriöllä on aloitteen 
suhteen varauksia. Liittovaltion ministeriö pitää toimintamallia periaatteessa 
toteuttamiskelpoisena, mutta molemmat ministeriöt korostavat, etteivät verkkosivut 
saa antaa sellaista vaikutelmaa, että vakioehdot olisi virallisesti hyväksytty. 
Liittovaltion ministeriö pohtii, kuinka verkkosivujen käyttöä valvottaisiin ja kuinka 
onnistuttaisiin välttämään sellaisten aloitteiden tukeminen, joissa käytetään 
kohtuuttomia sopimusehtoja. Yleisemmällä tasolla ministeriö epäilee, onko tällaiselle 
komission aloitteelle riittävät perusteet, ja sen mielestä toimenpidettä olisi joka 
tapauksessa arvioitava kokeiluvaiheen jälkeen. Baijerin oikeusministeriö toteaa, että 
Euroopan laajuisia vakiosopimusehtoja on hyvin vaikea toteuttaa itsenäisesti 
riippumatta sovellettavasta lainsäädännöstä. Kaupallisiinkin liiketoimiin liittyy 
rajoituksia, jotka johtuvat esim. varallisuusoikeuden sitovista säännöksistä. 
Sopimusehtoja jouduttaisiin mukauttamaan 15 ja kohta 25 maan lainsäädäntöön. 
Lisäksi ei pystytä etukäteen määrittämään, täyttävätkö lausekkeet kaikkien maiden 
kohtuusvaatimukset, mikä herättää kysymyksen komission verkkosivustoon 
liittyvästä vastuusta. Baijerin ministeriö korostaa, että ennen toimenpiteen II 
toteuttamista on selvitettävä, tarvitaanko sitä käytännössä. Kaupallisissa suhteissa 
vakiosopimusehdot painottuvat usein niitä käyttävän osapuolen hyväksi, minkä 
vuoksi toinen osapuoli tarkastaa ne joka tapauksessa ja tarvitsee siihen oikeudellisia 
neuvoja. Vielä varauksellisemmin suhtaudutaan yritysten ja kuluttajien suhteisiin, 
koska seikkaperäiset vakioehdot eivät ole selviä kuluttajille. Ministeriö pitää pelkkää 
tiedonvaihtoa yksityisten aloitteiden välillä harmittomana, kunhan komissio toimii 
ainoastaan välittäjänä. 

Ruotsi korostaa, ettei ehdotettujen ohjeiden pitäisi olla niin rajoittavia, että ne estävät 
yhteisten sopimusehtojen kehittämistä sen rohkaisemisen sijaan. Ohjeilla ei 
kuitenkaan pidä kajota olemassa olevaan sopimusvapauteen. Myös Ranska on 
huolissaan sopimusvapaudesta ja edellyttää, että vakioehtojen ja laadittavien 
sopimusmallien on pysyttävä vapaaehtoisina. Saksa epäilee ohjeista saatavaa 
lisäarvoa, koska joka tapauksessa on tapauskohtaisesti arvioitava, onko vakioehtojen 



käytön oikeudelliset rajat ylitetty. Missään tapauksessa ohjeet eivät tehoaisi 
lainvastaisiin vakiosopimusehtoihin. 

3.2.2. Yritysmaailman kannanotot 

Yritysmaailman edustajat esittivät tähän toimenpiteeseen paljon varovaisempia 
kannanottoja kuin ensimmäiseen toimenpiteeseen, ja hajontakin on suurempi. 

Joidenkin vastaajien mukaan olemassa on jo markkinamekanismeja 
vakiosopimusehtojen kehittämistä ja käyttämistä varten – joissakin tapauksissa 
kansainvälisesti. Nämä vastaajat kysyvätkin, onko komissiolle tai yhteisön 
prosesseille todella roolia tällä alalla. Yhden kommentoijan mielestä rooli olisi 
rajattava toimimiseen selvityspisteenä, joka käsittelee vähittäiskauppaan eikä siis 
tukkukauppaan liittyviä sopimusehtoja koskevia tietoja. Yritysten väliset ja toisaalta 
yritysten ja kuluttajien väliset suhteet olisi tämän toimenpiteen yhteydessä pidettävä 
joidenkin kommenttien mukaan erillään, ja hyötypotentiaalin kannalta vaikuttaisi 
paremmalta keskittyä yritysten ja kuluttajien välisiin sopimuksiin. 

Jotkut asettavat kyseenalaiseksi vakiosopimusehtojen tehon sisämarkkinaesteisiin 
puuttumisessa. Eräiden rahoituspalvelujen edustajien kommenteissa ollaan 
huolissaan siitä, että ehtojen käyttö voisi johtaa heidän mielestään epäterveeseen 
tuotteiden standardointiin; yksi vastaaja tosin pitää hyvänä tutkia, olisiko ehtojen 
käytöstä hyötyä vähittäiskaupan asiakkaille. Epäilyjä esitetään myös siitä, onko 
vakiosopimusehtojen kehittäminen käytännössä mahdollista ja vähentäisivätkö ne 
kustannuksia, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeudelliset 
vaatimukset. Tämän näkökannan mukaan olisi parempi standardoida 
yksityisoikeuden muotovaatimuksia. 

Erään vastaajan mukaan voisi olla paikallaan kehittää vakioehtoja, jotka on 
suunniteltu nimenomaan rajatylittäviin sopimuksiin. Toiset korostavat, että tähän 
liittyvissä toimissa olisi noudatettava sopimusoikeuden periaatetta, kuultava 
sidosryhmiä ja kehitettävä täysin vapaaehtoisia vakioehtoja. 

3.2.3. Kuluttajajärjestöjen kannanotot 

Kaksi vastaajaa epäilee vakiosopimusehtojen kykyä huolehtia riittävästä 
kuluttajansuojasta. Vastaajien mukaan kyse on toimenpiteestä, joka vahvistaisi 
yritysten valtaa sanella sopimusehdot ja hyötyä kuluttajien neuvotteluvoiman 
puutteesta. 

Euroopan kuluttajaliitto ja Belgian kuluttajaneuvosto (Raad voor het Verbruik / 
Conseil de la Consommation) katsovat kuitenkin, että vakioehdot voisivat olla 
kuluttajien kannalta hyödyllisiä ja selkeyttäviä, jos noudatettaisiin tiettyjä 
turvaehtoja: 

– Vakioehtoja muotoiltaessa olisi otettava lähtökohdaksi korkein mahdollinen 
kuluttajansuojan taso. 

– Kuluttajajärjestöjen olisi osallistuttava aktiivisesti vakiosopimusehtoihin 
tähtääviin neuvotteluihin, esim. suositeltavien vakiosopimusten muotoiluun. 

– Sopimusehtojen on oltava kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 
annetun direktiivin säännösten mukaisia, ts. kohtuullisia. 



– Kuluttajille olisi aina jätettävä vapaus neuvotella muunlaisesta sopimuksesta 
(sopimusvapaus). 

– Kun vakiosopimusehdot on saatu valmiiksi, niitä olisi arvioitava uudelleen 
tietyn ajan kuluttua esim. tuoreen oikeudellisen kehityksen ottamiseksi 
huomioon. 

– Oikeuskeinoihin ei saa kajota. Jos kuluttaja katsoo jonkin sopimusehdon 
olevan hänen kannaltaan epäedullinen, hänen on voitava tarkistuttaa sen 
pätevyys tuomioistuimessa. 

3.2.4. Lakimieskunnan kannanotot 

Toimenpiteeseen II saatiin sangen vaihtelevia kommentteja. Osa vastaajista tukee 
vahvasti vakiosopimusehtojen määrittelemistä, koska ne heidän mielestään 
vähentävät transaktioiden kustannuksia ja siten helpottavat rajatylittävää 
liiketoimintaa. Monet korostavat, etteivät ehdot saa olla luonteeltaan pakottavia. 
Heidän mielestään ne voivat toimia vain siinä tapauksessa, ettei niiden käyttöä tehdä 
pakolliseksi eivätkä ne rajoita osapuolten sopimusvapautta. 

Osa kuitenkin kysyy, onko tälle toimenpiteelle oikeasti tarvetta. Erityisesti 
mietityttää, onko EU:n toimielimillä toimivaltaa sopimusehtojen laatimiseen. 
Verkkosivuston käyttökelpoisuuttakin epäillään etenkin sen vaatimien resurssien 
vuoksi. Komission olisi lisäksi kerrottava suunnitelmistaan selkeämmin. 

Erään kannanoton mukaan toimenpide II voisi olla hyödyllinen rajatylittävien 
sopimusten tekemisen kannalta mutta että ensiksi olisi parempi keskittyä 
sopimusoikeuden peruskäsitteiden tehokkaampaan yhdenmukaistamiseen. 

3.2.5. Oikeusoppineitten kannanotot 

Tutkijapiirit eivät osoita juurikaan kiinnostusta vakiosopimusehtojen edistämiseen. 
Jos ehdot ylipäänsä mainitaan, epäillään niiden hyötyjä etenkin kaupan esteiden 
poistamisen ja kuluttajien suojelemisen tarpeen suhteen. Yhdessä kannanotossa 
väitetään, että tehokkaampaa olisi luopua minimitason yhdenmukaistamisesta tai 
luoda yhteisötason valinnainen normi. Toisen mukaan vakioehtojen merkitystä 
voidaan helposti liioitella ja itsesääntely toimii tehokkaammin kuin valtiovallan 
ajamat ehdot. Toisaalta yksi vastaaja katsoo, että vakiolausekkeet ja -ehdot voisivat 
olla erittäin hyödyllisiä, ja suhtautuu myönteisesti verkkosivuston perustamiseen 
komission aikeiden mukaisesti. 

Erään toisen vastaajan mielestä kansainväliset vakiosopimukset eivät välttämättä ole 
muita parempia, tasapainoisempia tai kohtuullisempia. Verkkosivustolla oleva 
tietokanta jäisi todennäköisesti vajaaksi, eikä sen käytöstäkään ole varmuutta, koska 
taloudellisesti merkittävät sidosryhmät sopivat vakioehdoista ilman ulkopuolista 
puuttumista asiaan. Verkkosivuston perustaminen tai ohjeiston julkaiseminen ei 
eräiden vastaajien mukaan myöskään pysty poistamaan eri maiden pakottavassa 
sopimusoikeudessa olevia eroavaisuuksia. Yritysten ja kuluttajien välisiin 
sopimuksiin sovelletaan muutenkin kohtuuttomista sopimusehdoista annettua 
direktiiviä 93/13/ETY, jonka oikeudelliset neuvonantajat tuntevat samoin kuin he 
tuntevat kilpailulainsäädännön säännökset. Yksi vastaaja kuitenkin toteaa, että 
yrityksille olisi muistutettava, että vakiosopimusehdoissa on otettava huomioon 
sovellettavat kilpailua ja kohtuuttomien sopimusehtojen valvontaa koskevat yhteisön 



säännöt. Siksi komissio voisi rohkaista kaupan alan järjestöjä laatimaan vakioehtoja, 
joiden muotoilussa käytettäisiin sopimusoikeuden yhteistä kieltä. Yhteisön 
viranomaisten olisi joka tapauksessa pidättäydyttävä itse laatimasta sopimusehtoja ja 
jätettävä se alan toimijoille. 

 Eräässä kannanotossa todetaan, että vakuutusoikeuden alueella yleiset sopimusehdot 
eivät olisi käytännössä toimivia ilman alakohtaista yhdenmukaistamista tai 
vakuutussopimusoikeuden yhtenäistämistä. 

Eräs toimenpiteen II tukija aprikoi, pitäisikö tällaiset lausekkeet säilyttää 
vapaaehtoisina vai tulisiko niistä ajan myötä pakollisia. 

3.3. Lisähuomautukset muiden kuin alakohtaisten toimien, kuten valinnaisen 
normin tarkoituksenmukaisuudesta Euroopan sopimusoikeudessa 

3.3.1. Hallitusten kannanotot 

Hallitukset suhtautuvat valtaosin varovaisesti valinnaisen normin 
tarkoituksenmukaisuuteen. Yksityisempi tarkastelu paljastaa kuitenkin eroja 
näkemyksissä. Portugali pitää valinnaista normia innovatiivisena ratkaisuna 
oikeusriitojen välttämiseen mutta katsoo asian mutkikkuuden ja sen vaatimien 
valmistelujen vuoksi, että normin luominen olisi lyhyellä aikavälillä ennenaikaista. 
Portugali huomauttaa, että normi voisi olla askel eteenpäin kuluttajansuojan tason 
parantamisessa. Yleisemmin sitä voitaisiin pitää tehokkaana keinona parantaa 
voimatasapainoa neuvottelutilanteessa. Ruotsi epäilee, pystyttäisiinkö normia 
ylipäätään laatimaan, ja pitää sen tarpeellisuutta kyseenalaisena. Saksa pitää 
valinnaista normia kiintoisana. Sen mukaan voisi hyvinkin olla tarvetta erityiselle 
neutraalille välineelle, joka ei ole osapuolten oma laki ja joka tarjoaa sekä 
tasapainoisia että käytännöllisiä ratkaisuja. Tavoite helpottaa transaktioita 
sisämarkkinoilla voitaisiin saavuttaa, kunhan onnistutaan luomaan käyttökelpoinen 
säännöstö, jonka sopimuspuolet voivat hyväksyä. Tanska korostaa, että kaikissa 
toimenpiteissä olisi otettava huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate. 

Valinnainen normi saa selvän tuen Unkarilta. Unkari kannattaa välineen laatimista ja 
vahvistamista, kunhan se perustuu tutkimukseen ja avoimuuteen ja hallituksia 
kuullaan asiassa säännöllisesti. 

Selkeän kielteisesti asiaan suhtautuu Yhdistynyt kuningaskunta, jota heinäkuun 2001 
tiedonannossa esitetty vaihtoehto IV ei miellytä lainkaan. Yhdistynyt kuningaskunta 
toimittaa kuitenkin myöhemmin tänä vuonna komissiolle asiakirjan, jossa se esittää 
joukon tarkempia seikkoja, huolenaiheita ja kysymyksiä keskusteltaviksi. Ranska 
suhtautuu sekin varautuneesti valinnaiseen normiin ja kehottaa EU:ta pidättäytymään 
uusien riippumattomien sääntöjen asettamisesta rajatylittäville transaktioille. 

Hallitukset kommentoivat myös tästä toimenpiteestä toimintasuunnitelmassa 
esitettyjä täsmällisempiä näkökohtia. 

Portugali toteaa valinnaisen normin alasta, että sen pitäisi kattaa koko yhteisten 
puitteitten soveltamisala eli siinä olisi tarkasteltava yleisiä määräyksiä ja 
erityissopimuksia. Myös Unkarin oikeusministeriön mukaan valinnaisen normin 
onnistumisen edellytyksenä on, että se on laaja-alainen: siinä on oltava yleisiä 
sääntöjä kaikille sopimustyypeille ja erityisempiä sääntöjä tärkeimmille 
rajatylittäville transaktioille. Normissa olisi lisäksi oltava sääntöjä, jotka koskevat 



pantiksi antamista, oikeudetonta hyötyä ja muita sopimusoikeutta sivuavia seikkoja. 
Bulgarian talousministeriö ehdottaa sellaisten oikeustoimien tarkastelua, joita ei vielä 
säännellä mutta joilla on keskeinen asema talouselämässä; tällaisia ovat mm. 
myynti-, vaihto-, lahjoitus- ja leasing-sopimukset. Lisäksi ministeriö toteaa, että tarve 
ottaa mukaan tiettyjen sopimustyyppien muotoon liittyviä vaatimuksia voi johtaa 
siihen, että julkisten notaarien toimintaa Euroopassa on uudistettava. Itävallan 
oikeusministeriö korostaa, että valmisteluihin tarvitaan aikaa ja että niiden 
edellytyksenä on perinpohjainen keskustelu asiasta. Itävalta ehdottaa, että mukaan 
otetaan myös rajatylittävät rahoitustapahtumat ja arvopaperit. Ranska katsoo, että 
valinnaisen normin ala olisi pidettävä suppeana, ja pitäisi vakuusoikeuden alan 
yhdenmukaistamistoimia suotavina. 

Käsitellessään kysymystä siitä, missä määrin yritysten keskinäiset ja yritysten ja 
kuluttajien väliset sopimukset katetaan, Unkari korostaa, että mukaan olisi otettava 
yritysten ja kuluttajien välisiä suhteita koskevat säännöt. Unkari tukee valinnaista 
normia, joka sisältäisi erillisiä sääntöjä erityyppisille transaktioille – yritysten 
välisille, yritysten ja kuluttajien välisille ja yksityishenkilöiden välisille. Ne olisivat 
kaupallisiin liiketoimiin sovellettavia sääntöjä sekä erityisiä säännöksiä, jotka 
sisältäisivät yritysten ja kuluttajien välisiä ja yksityishenkilöiden keskinäisiä 
sopimuksia koskevia erityislakeja. Portugali tähdentää myös sitä, että valinnaisessa 
normissa on otettava huomioon heikomman osapuolen edut. Normin pakollisuudesta 
tai täydentävyydestä Saksa toteaa, että normin yksittäisten määräysten olisi 
periaatteessa oltava luonteeltaan täydentäviä. Saksan mukaan on välttämätöntä 
säilyttää suojelun nykyinen taso, jos kuluttajasopimukset otetaan mukaan. Keinoksi 
suojelun säilyttämiseen Saksa ehdottaa valinnaiseen normiin sisällytettäviä 
pakottavia määräyksiä. ETA:n Efta-maat suhtautuvat myönteisesti siihen, että 
komissio korostaa sopimusvapausperiaatetta valinnaisen normin perustana. Nämä 
maat katsovat, että sopimuspuolten pitäisi vapaasti voida muokata valinnaisen 
normin säännöksiä erityistarpeidensa mukaan, mutta korostavat toisaalta, että 
kuluttajansuojasääntöjen pitäisi olla pakottavia. Baijerin oikeusministeriön mukaan 
mahdollisessa valinnaisessa normissa pitäisi olla pakottavia sääntöjä, joilla taataan 
nykytasoinen suoja, jos kuluttajasopimukset otetaan mukaan. Ministeriö katsoo 
kuitenkin, että kuluttajasopimukset olisi parasta jättää normin ulkopuolelle, koska 
kuluttajilla ei tyypillisesti ole kokonaiskuvaa oikeudellisten valintojen vaikutuksista. 

Valinnaisessa normissa käytettävän oikeusvälineen luonnetta, oikeusperustaa ja 
vapaaehtoisuutta käsittelevissä kommenteissaan Unkari ehdottaa, että valinnainen 
normi annettaisiin 308 artiklaan perustuvana asetuksena ja että sen soveltaminen olisi 
vapaaehtoista (opt-in) sekä rajatylittävien että kotimaisten transaktioiden suhteen. 
Siirtymäajan jälkeen vapaaehtoinen opt-in-väline voitaisiin muuttaa 95 artiklan 
mukaisesti annettavalla asetuksella rajatylittäviä suhteita koskevaksi opt-out-
välineeksi eli välineeksi, jonka soveltamisesta voisi kieltäytyä. Saksa pitää ensi 
näkemältä parempana asetusta, koska se on sitova. Sopimusvapauden merkitystä 
korostaen Saksa pitäisi parempana opt-in-mallia, jolloin osapuolet voisivat puhtaasti 
kotimaisten sopimusten kohdalla valita, haluavatko käyttää valinnaista normia vai 
eivät. ETA:n Efta-maat ehdottavat, että päätös mahdollisen normin käytöstä 
jätettäisiin asianomaisille osapuolille, jotka voisivat lain valintaa koskevalla 
lausekkeella ottaa normin käyttöön. Kyse olisi siis opt-in-mallista. Opt-in-malli saa 
tukea myös Baijerin oikeusministeriöltä ja Ranskalta, joka ehdottaa, että valinnainen 
normi olisi luonteeltaan ei-sitova. 

Kiintoisaa on huomata, että Saksan liittovaltion oikeusministeriö, Ranska ja Baijerin 
oikeusministeriö tuovat esiin mahdollisen eurooppalaisen välineen kehittämisen 



irtainta omaisuutta koskevia vakuuksia varten. Baijerin ministeriö pitää tällaista 
järjestelyä suotavana, kun taas liittovaltion ministeriön mukaan siitä olisi 
keskusteltava. Ranskan mielestä voisi olla paikallaan harkita vakuusoikeutta 
koskevia yhdenmukaistamistoimia rajoitetun valinnaisen normin alueella. 

Eräät maat (Saksa, Portugali, Ruotsi ja Tanska) korostavat kannanotoissaan 
yhdenmukaisuutta suhteessa Rooman yleissopimuksen muuntamista yhteisön 
välineeksi sekä sen nykyaikaistamista koskevaan vihreään kirjaan. Myös Saksa pitää 
tätä tarpeellisena mutta odottaa, että valinnainen normi luodaan yhtenäisellä 
kansainvälisellä lailla, jossa määritellään sen soveltamisala, jolloin vältetään 
lainvalintasääntöjen soveltaminen sen piiriin kuuluvilla aloilla. Baijerin 
oikeusministeriö ehdottaa sekin yhtenäisen kansainvälisen lain käyttöä ja korostaa, 
ettei sen tehokkuutta saa heikentää sillä, että lisäksi sovellettaisiin kansallisia 
sopimusoikeuden sääntöjä. Unkarin oikeusministeriö ehdottaa Rooman 
yleissopimuksen 3 artiklan muuttamista siten, että valinnainen normi voidaan valita 
sovellettavaksi laiksi. Ranska tähdentää, että jos sitovat kansalliset säännöt voidaan 
syrjäyttää (mitä Ranska ei toivo), normissa olisi oltava kaikkien jäsenvaltioiden 
hyväksymiä pakottavia sääntöjä. 

Saksa toteaa mahdollisen valinnaisen normin ja kansainvälistä tavaran kauppaa 
koskevista sopimuksista tehdyn CISG-yleissopimuksen suhteesta, että on vältettävä 
yleissopimuksesta poikkeavan lain luominen ja että valinnaisessa normissa olisi 
oltava vain täydentäviä sääntöjä. Baijerin oikeusministeriö katsoo niin ikään, ettei 
valinnaisessa normissa pitäisi olla yleissopimuksesta poikkeavia sääntöjä vaan että 
yleissopimuksen määräykset olisi tarvittaessa sisällytettävä valinnaiseen normiin. 
Myös Tanska korostaa, että yleissopimus on otettava huomioon. 

3.3.2. Yritysmaailman kannanotot 

Useimmat vastaajat pidättäytyvät kommentoimasta sitä, olisiko valinnaisesta 
normista hyötyä ennen kuin ensimmäiseen toimenpiteeseen liittyvässä työssä on 
edistytty pitemmälle. Yksi vastaaja on epävarma, täydentäisikö normi yhteisiä 
puitteita kovinkaan paljon, kun taas toinen epäilee sen tehokkuutta, jos tuotteita olisi 
edelleen mukautettava aineellista oikeutta koskevien kansallisten sääntöjen 
eroavaisuuksien vuoksi. 

Tässä vaiheessa mielipiteitä on monenlaisia. Osan mielestä normi olisi merkittävä 
askel, josta olisi apua erityisesti silloin, kun vaihtoehtona olisi soveltaa toiselle 
osapuolelle vierasta kansallista lakia. Normi saattaisi lisäksi rohkaista jäsenvaltioita 
lähentämään lainsäädäntöään vapaaehtoisesti. Toisaalta epäillään, onko välineelle 
todellista tarvetta. Erään vastaajan mielestä CISG-yleissopimuksen olemassaolo 
osoittaa EU:n välineen tarpeettomuuden, toinen taas katsoo, että yleissopimus on 
arvokas esimerkki siitä, että tällainen malli voi toimia käytännössä. Kolmannen 
mielestä olisi varmistettava, että mahdollinen uusi väline on yhdenmukainen 
suhteessa jo voimassa oleviin välineisiin, kuten yleissopimukseen sekä kaikkiin 
mahdollisiin uusiin välineisiin. 

Välineiden keskinäinen yhdenmukaisuus tuodaan esiin ensiksikin tarkasteltaessa 
Rooman yleissopimuksen saattamista osaksi yhteisön säännöstöä ja toiseksi 
suhteessa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettuun neuvoston asetukseen 
(EY) N:o 44/2001. Esimerkiksi erään kommentoijan mukaan Rooman 



yleissopimuksen saattamisen osaksi yhteisön lainsäädäntöä tulisi sisältää säännös, 
joka mahdollistaisi EU:n tulevan valinnaisen normin valinnan. 

Jotkut vastaajista eivät pidä valinnaista normia juurikaan ongelmallisena, kunhan se 
on täysin vapaaehtoinen väline, jonka soveltamisesta osapuolet voivat päättää. 
Asiasta kommentteja esittäneistä valtaosan mielestä normin olisi oltava luonteeltaan 
opt-in-tyyppinen eikä sitova. 

Yhden vastaajan mukaan normi voisi olla keino ottaa huomioon sopimuspuolten 
taloudelliseen vaikutusvaltaan liittyvät erot. Toiset korostavat jälleen 
sopimusvapauden yleisperiaatteen merkitystä. 

Mielipiteet käyvät ristiin myös välineen soveltamisalasta riippumatta sen muodosta. 
Kun yksi haluaisi yleisten sopimusoikeussääntöjen täydellistä kodifiointia, toinen 
kannattaa pelkästään alakohtaista toimenpidettä. 

3.3.3. Kuluttajajärjestöjen kannanotot 

Kuluttajajärjestöt ovat huolissaan siitä, että sopimusvapauden periaatteeseen 
perustuva valinnainen normi ei sisältäisi tarvittavia pakottavia vaatimuksia, joilla 
kuluttajia voidaan suojella siltä, että yritykset väärinkäyttävät valta-asemaansa 
neuvotteluissa. Erään vastaajan mielestä valinnainen normi loisi väistämättä 
oikeudellista epävarmuutta sen suhteen, miten sitä tulkitaan ja sovelletaan 
jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. 

Monet haluaisivat tarkempaa selkoa tällaisen välineen suhteesta muihin 
toimenpiteisiin. Esimerkiksi Euroopan kuluttajaliitto BEUC tuo esiin yhteydet 
Rooman yleissopimukseen, kun taas eräässä toisessa kannanotossa kysytään, miten 
väline toimisi verrattuna täyden harmonisoinnin aikaansaaviin direktiiveihin. Tämä 
vastaaja pitäisi voimassa olevan EU-lainsäädännön parantamista tärkeämpänä kuin 
valinnaisen normin kehittämistä. BEUC taas korostaa, että tämänluonteista prosessia 
olisi vietävä eteenpäin vaiheittain. 

3.3.4. Lakimieskunnan kannanotot 

Lakimieskunnan näkemykset tästä toimenpiteestä vaihtelevat. Osassa kommenteista 
valinnaisen normin laatiminen torjutaan voimakkaasti, koska sitä pidetään 
tarpeettomana tai peräti hyödyttömänä. Toimenpide saa kuitenkin eräiden muiden 
vastaajien tuen, sillä nämä uskovat sen helpottavan rajatylittäviä transaktioita. Jotkut 
korostavat, että valinnaisen horisontaalisen normin lisäksi tarvittaisiin yhtenäistä 
lainkäyttöä, jotta soveltaminen olisi yhtenäistä jäsenvaltioissa. Erään vastaajan 
mukaan yhteisten puitteitten laatiminen on välttämätön ennakkoedellytys valinnaisen 
normin vahvistamiselle. 

Joissakin kommenteissa tarkastellaan valinnaisen normin laatimismahdollisuuksia. 
Erään kommentoijan mukaan toimenpiteen taloudellisia vaikutuksia on selvitettävä 
lisää. Toiset taas epäilevät EU:n toimivaltaa valinnaisen normin kehittämiseen, ja 
joissakin kommenteissa edellytetään toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamista toimenpidettä laadittaessa. 

Valinnaisen normin alasta esitetään erilaisia mielipiteitä. Yhden mukaan normi olisi 
rajattava yhteisön säännöstön nykyisiin ongelmiin ja tarkasteltava etenkin 
sopimusten toteuttamista. Toinen taas kannattaisi säännöstöä, joka kattaa koko 
sopimusoikeuden ja jota sovellettaisiin sekä rajatylittävissä että kotimaisissa 



suhteissa. Eräs toinen normin käyttöä kotimaisissa yhteyksissä kannattava vastaaja 
katsoo, että normin olisi katettava kuluttajasopimukset, jos yhtenäistä 
oikeusjärjestystä todella kaivataan. Perhe-, perintö- ja varallisuusoikeus olisi sen 
sijaan jätettävä normin ulkopuolelle. Yksi vastaajista korostaa, että valinnaisen 
normin pitäisi olla kaupallisesti suuntautunut, jotta se voisi saavuttaa laajemman 
hyväksynnän. Toisen mukaan taas olisi parasta soveltaa normia pelkästään tiettyihin 
osa-alueisiin kuten vakuutuksiin. Joidenkuiden mielestä normin ei pitäisi pystyä 
syrjäyttämään sen kanssa ristiriidassa olevia kansallisen lainsäädännön pakottavia 
vaatimuksia vaan sen tulisi vastata jäsenvaltioiden yleisiä toimintaperiaatteita. Yhden 
vastaajan mukaan erityiset sopimusoikeuden säännökset, jotka liittyvät esimerkiksi 
vakuusoikeuteen tai omistusoikeuden pidättämiseen, ovat sidoksissa varallisuus- ja 
maksukyvyttömyysoikeuteen. 

Liki kaikki lakimieskunnan edustajat toimenpiteen vastustajat mukaan luettuina 
pitävät parhaana opt-in-mallia, jos valinnainen normi päätetään laatia. Kahdessa 
kannanotossa kuitenkin ehdotetaan, että normista tehtäisiin sitova ainakin 
kuluttajasopimusten osalta. Käytettävästä oikeusvälineestä todetaan eräässä 
kommentissa, että valinnainen normi voitaisiin antaa asetuksena; erään toisen 
mukaan voitaisiin käyttää joko direktiiviä tai asetusta. 

Joukko lakimieskunnan edustajia korostaa, että toimenpide on sovitettava yhteen 
Rooman ja Wienin yleissopimusten kanssa. 

Yleisesti ottaen lakimieskunta haluaisi täydemmän selon normin mahdollisesta 
sisällöstä, mihin tarvittaisiin lakimieskunnan, käyttäjien, jäsenvaltioiden ja 
tutkijoiden osallistumista. 

3.3.5. Oikeusoppineitten kannanotot 

Vastaajat suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdotukseen jatkaa 
pohdintoja valinnaisen normin tarpeesta. Joidenkuiden mielestä aika ei kuitenkaan 
ole vielä kypsä tällaisen välineen laatimiselle. Toiset puolestaan pitävät komission 
lähestymistapaa liiankin arkana ja ehdottavat EY:n sopimusoikeuden kodifiointia 
EY:n sopimuslakikirjaksi. Tällaista säännöstöä ei missään nimessä pidä luoda 
yhdessä vaiheessa, vaan siinä olisi edettävä vähitellen esim. kodifioimalla eri 
vaiheissa yksittäisiä instituutioita tai periaatteita. Eräiden vastaajien mielestä 
valinnaisen normin laatiminen on paitsi väistämätön seuraus nykykehityksestä myös 
ainoa mahdollinen ratkaisu tiettyihin ongelmiin. Tavara- ja palvelukauppaan 
liittyvien oikeusvälineiden standardoinnilla olisi suurta merkitystä. Sen myötä 
pystyttäisiin kattavasti sääntelemään liike- ja kuluttajakauppaa toisiinsa liittyvinä 
aloina tai ainakin sääntelemään rajatylittävää liikekauppaa. Valinnainen normi olisi 
valmistuttuaan julkaistava. Joka tapauksessa olisi selvitettävä tarkemmin 
mahdollisuuksia luoda valinnainen normi, ja nyt olisi käynnistettävä täysin avoin 
keskustelu kaikista eurooppalaisen säännöstön eduista ja haitoista. 

Yhden kommentoijan mukaan olisi kuitenkin ensin analysoitava nykytilanteen 
heikkouksia, ennen kuin päätetään normin luomisesta. Kommentissa luetellaan 
tekijöitä, jotka puhuvat valinnaista normia vastaan; tällaisia ovat mm. kieli- ja 
kulttuurierot sekä jako siviililaki- ja common law -järjestelmiin. Lisäksi olisi 
arvioitava taloudelliset seikat (kustannukset ja hyödyt). Erään toisen vastaajan 
mielestä vastakkain asettuisivat transaktiokustannusten vähenemisestä saatava hyöty 
ja toisaalta kansallisen lainsäädännön tarjoaman paremman suojan mahdollinen 
menettäminen. 



Toisin kuin edellä kuvatussa kannanotossa eräässä toisessa pidetään EU:n eri kielillä 
saatavaa valinnaista normia positiivisena seikkana. Omankielisten versioiden 
ansiosta ihmiset eivät enää välttelisi rajatylittäviä sopimuksia käännösongelmista 
johtuvien väärinymmärrysten pelossa. 

Valinnaisen normin alaan liittyvästi ehdotetaan yhdessä kannanotossa säännöstöä, 
joka käsittäisi sekä yleisiä että erityisiä sääntöjä ja jota ei olisi rajattu tietyntyyppisiin 
sopimuksiin. Toinen vastaaja taas ajaa pelkästään yleisistä säännöistä koostuvaa 
valinnaista normia. Valinnainen normi olisi joka tapauksessa laadittava 
oikeussäädöksen tapaan sekä kielenkäytön että sisällön osalta. Merkittävien 
taloudellisten näkökohtiensa vuoksi mukaan olisi otettava pitkäkestoiset sopimukset 
samoin kuin sopimusverkot. Erään toisen vastaajan mielestä normin olisi katettava 
myös omaisuusvakuus ja oikeudeton hyöty. Normin ulkopuolelle olisi jätettävä 
pelkästään perintöoikeus, kiinteistöoikeus, työoikeus ja perheoikeus. 

Kauppaoikeuden osalta valinnaisen normin piiriin olisi erään vastaajan mukaan 
sisällytettävä kaikki osapuolet (yritysten keskinäinen, yritysten ja kuluttajien välinen 
ja muu kuin liikekauppa), ja soveltamisalan pitäisi olla laajempi kuin YK:n CISG-
yleissopimuksen eli siinä pitäisi olla mukana esimerkiksi oikeuksien myyminen. 
Toisen ehdotuksen mukaan normin ala olisi aluksi rajattava kauppasopimuksiin 
CISG-yleissopimuksen korvaamiseksi. Osa haluaisi erottaa toisistaan yritysten 
keskinäiset ja yritysten ja kuluttajien väliset kauppasopimukset ainakin valinnaisen 
normin sisäänajovaiheessa. 

Vakuutusoikeudesta todetaan, että ala on läheisesti kytköksissä yleiseen 
sopimusoikeuteen sekä yleisiin sääntöihin, joita sovelletaan esimerkiksi sopimuksen 
toteuttamiseen, saamisten vanhentumiseen, määräaikojen laskemiseen, 
maksuviivästysten korvaamiseen ja yhteisvastuuseen. Mahdolliset nimenomaan 
vakuutussopimuksia koskevat toimenpiteet olisi siksi sisällytettävä yleiseen 
Euroopan sopimusoikeutta koskevaan säädökseen. 

Kysymykseen siitä, pitäisikö kotimaisten oikeustoimien kuulua valinnaisen normin 
piiriin, jotkut kommentoijat vastaavat myönteisesti. Jonkin verran kritisoidaan 
keskittymistä rajatylittäviin transaktioihin. Aidosti eurooppalaisen sopimusoikeuden 
tulisi kattaa kaikki sopimusperusteiset transaktiot, myös kotimaiset. Eräs vastaaja 
kuitenkin rajaisi valinnaisen normin soveltamisalan rajatylittäviin transaktioihin. 

Yhdessä kannanotossa pidetään itsestään selvänä, että eurooppalaisessa välineessä on 
oltava pakottavia sääntöjä, koska yhteisön nykyisen ja tulevan säännöstön 
parantaminen on toimintasuunnitelman keskeinen tavoite. Pakottavia sääntöjä 
tarvitaan suojelemaan heikompaa sopimuspuolta, erityisesti kuluttajia. Tällaista 
välinettä pidetään joka tapauksessa tarpeellisena korkeatasoisen kuluttajansuojan 
takaamiseksi. 

Yritysten keskinäisissä sopimuksissa valinnaisen normin olisi muodostettava 
”pakollinen vähimmäistaso”. Yksi vastaaja katsoo, että valinnainen normi sopii 
hyvin yritysten keskinäisiin suhteisiin muttei ole paras välinen kuluttajien suojelun 
varmistamiseen. 

Valinnaisen normin oikeudellisesta muodosta ja sen mahdollisesta sitovuudesta tai 
ei-sitovuudesta valtaosa vastaajista toteaa, että suositeltava muoto olisi asetuksena 
annettava sitova säädös. Toiset pitävät parempana ei-sitovaa oikeudellista välinettä, 
kuten suositusta, mallilakia, oikeusohjetta tai päätöslauselmaa. Heidän mielestään 



asetus on ristiriidassa välineen vapaaehtoisen opt-in-luonteen kanssa. Erään 
kannanoton mukaan direktiivit ja asetukset olisi korvattava yhteisön 
yksityisoikeussäännöstöllä. Lisäksi ehdotetaan ei-sitovaa mallilakia, joka annettaisiin 
sopimuksena tai yleissopimuksena taikka kahtena erillisenä välineenä, joista toinen 
olisi (yritysten ja kuluttajien välisiin) kuluttajasopimuksiin sovellettava asetuksen 
kaltainen sitova väline ja toinen (yritysten keskinäisiin) liiketransaktioihin 
sovellettava ei-sitova väline, vaikkapa suositus. Yksi kommentoija ei kuitenkaan pidä 
lain tapaan vaikuttavaa välinettä tarpeellisena. Pidetäänpä valinnaista normia myös 
Rooman yleissopimuksen 3 artiklassa tarkoitettuna lakina. 

Yksi vastaaja näkee vahvoja perusteita ”epävirallisen kodifikaation” käyttämiselle 
lainsäädäntövälineen sijaan, sillä näin järjestelmä olisi riittävän dynaaminen; EU:n 
mutkikkaan lainsäädäntämenettelyn vuoksi eurooppalaiseen säännöstöön olisi näet 
vaikea tehdä muutoksia. Muutkin ovat huolissaan mahdollisen normin innovointi- ja 
ylläpitomahdollisuuksista. Erään vastaajan mukaan väline olisi laadittava siten, että 
huomioon voidaan ottaa uusia ideoita samoin kuin keskustelujen ja tutkimusten 
tuloksia. Toisessa vastauksessa taas tuodaan esiin vaara, että eurooppalainen 
siviililakikirja kivettyy eikä sitä enää voida muuttaa. Samoin korostetaan 
oikeustieteellisten koulukuntien keskinäisen kilpailun arvoa. 

Vastaajien mukaan olisi pohdittava tarkemmin ehdotetun normin oikeudellisia 
puitteita (myös sen oikeusperustaa), sillä se vaikuttaa suoraan EU:n kansalaisten 
sopimusvapauteen. Erään kommentoijan mukaan toimenpiteen III oikeusperustan 
vahvistamiseen samoin kuin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin voi liittyä 
ongelmia. Toinen taas ehdottaa oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 
65 artiklaa. 

Pitäisikö valinnaisen välineen olla luonteeltaan opt-in (vapaus soveltaa) vai opt-out 
(vapaus jättää soveltamatta)? Suurin osa näkyy kannattavan opt-in-vaihtoehtoa, 
lisäksi joissain kommenteissa esitetään viittausta toissijaisuusperiaatteeseen. 
Toisinaan myös opt-out-vaihtoehdon kannattajat myöntävät, että opt-in sopisi 
paremmin markkinoitten vaatimuksiin. Osa vastaajista tukee opt-out-vaihtoehtoa, ja 
yhdessä vastauksessa ehdotetaan opt-out-mallia rajatylittäviin ja opt-in-mallia 
kotimaisiin transaktioihin. Eräs vastaaja tukee opt-out-mallia sillä perusteella, että 
CISG-yleissopimuksen edeltäjästä eli vuoden 1964 Haagin yleissopimuksesta tehtiin 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa opt-in-väline, jolloin sillä ei käytännössä ollut 
minkäänlaista vaikutusta. Yhdessä vastauksessa erotetaan toisistaan alkuvaihe, jossa 
valinnaista normia käytettäisiin opt-in-pohjalta, ja myöhempi vaihe, jossa siitä tulisi 
pakollinen opt-out-väline kaikkiin rajatylittäviin sopimuksiin. Saman vastaajan 
mukaan normista pitäisi tehdä pakollinen EU:n toimielinten ja yritysten välisissä 
sopimuksissa sovellettava laki. Opt-out-mallia kritisoidaan sillä, että olisi outoa 
vaatia osapuolet valitsemaan tuntematon (EU:n) laki tutun (eli oman maan lain) 
sijaan. Sitäkin ehdotetaan, että osapuolet voisivat sisällyttää sopimuksiin Euroopan 
sopimusoikeuden periaatteitten kaltaisia ei-sitovia sopimussääntöjä sopimusehtoina 
sen sijaan että valitsisivat ne sovellettavaksi laiksi. 

Yhden vastaajan mukaan valinnaista normia olisi nimitettävä Euroopan siviililaiksi, 
jonka soveltamisesta tulisi ajan myötä pakollista kaikissa transaktioissa, kun sitä 
aluksi olisi sovellettu opt-out-välineenä yhteisön sisäisessä kaupassa. 

Metodologiasta useimmissa kannanotoissa todetaan, että valinnaisen normin olisi 
perustuttava yhteisiin puitteisiin. Yhden vastaajan mukaan nykyjärjestelyt tarjoavat 
jo mahdollisuuden välineen valintaan ja että yhteisiä puitteita olisi pikemminkin 



käytettävä Euroopan siviililain laatimiseen. Toisaalla korostetaan tarvetta ottaa jo 
olemassa oleva aineisto huomioon. 

Eräissä kannanotoissa suositellaan, että valinnainen normi säätelisi kauppaoikeutta 
kattavasti, mutta tuodaan esiin lukuisia syitä sille, ettei tätä tehtäisi integroimalla 
CISG-yleissopimus. Näissä kannanotoissa todetaan, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole 
ratifioineet CISG-yleissopimusta sopimusta ei ole suunniteltu Euroopan markkinoita 
varten ja että se ei myöskään sääntelyalansa puolesta sovellu näille markkinoille. 

Vastakkaisen näkemyksen mukaan valinnaisessa normissa olisi annettava yleisiä 
sopimusoikeudellisia sääntöjä ja rajoituttava liikekauppoja koskevissa säännöissä 
CISG:n inkorporoimiseen (CISG on voimassa useimmissa jäsenvaltioissa ja 
laajemman kansainvälisen käytännön mukainen) ja että vain tämän jälkeen jäävät 
aukkokohdat täytettäisiin uudella (CISG:iin sisältymättömällä) sääntelyllä. Jos 
CISG:n ja valinnaisen normin välillä syntyy ristiriitoja, olisi ensisijaisesti 
sovellettava CISG-yleissopimusta. Eräässä kannanotossa tarkastellaan laajasti CISG-
yleissopimusta ja sen suhdetta valinnaiseen normiin. Siinä tullaan siihen 
johtopäätökseen, että CISG-yleissopimuksella olisi tulevaisuudessa säänneltävä 
yhteisön sisäisiä transaktioita ja että sopimus olisi otettava Euroopan 
sopimusoikeuden kauppalain perustaksi. Jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole 
ratifioineet CISG-yleissopimusta, olisi rohkaistava siihen. Eräässä toisessa 
kannanotossa ehdotetaan, että valinnaisessa normissa olisi viitattava myös ”olemassa 
olevaan ei-sitovaan lainsäädäntöön”, kuten Euroopan sopimusoikeuden periaatteisiin 
ja UNIDROIT-periaatteisiin, koska CISG-yleissopimus koskee vain kauppaoikeutta. 
Toisaalla korostetaan, että valinnaista normia valmisteltaessa olisi otettava huomioon 
CISG:n lisäksi myös Incoterms, UNIDROIT-periaatteet, Euroopan sopimusoikeuden 
periaatteet sekä eurooppalaista yksityisoikeutta käsittelevän tutkimusryhmän työ. 
Yksi vastaaja pelkää, että periaatteitten sisällyttäminen valinnaiseen normiin voisi 
johtaa tulkintaeroihin jäsenvaltioissa. 

Vastaajat kehottavat huolehtimaan Rooman yleissopimusta käsittelevän vihreän 
kirjan ja toimintasuunnitelman toimenpiteiden välisestä koordinoinnista. Erityisesti 
tuodaan esiin yhteys Rooman yleissopimuksen 3 artiklaan: opt-in-välineen valinta 
rinnastetaan sopimuspuolten kansainvälisen yksityisoikeuden mukaiseen oikeuteen 
valita mitä kansallista lakia sopimukseen sovelletaan. Lisäksi tuodaan esille, että 
Landon toimikunta ja eurooppalaista yksityisoikeutta käsittelevä tutkimusryhmä ovat 
jo ehdottaneet mahdollisuutta valita muukin kuin jonkin valtion laki.3 Samassa 
kannanotossa todetaan, että valinnaisessa normissa pitäisi olla myös pakollisia 
sääntöjä, ja tehdään Rooman yleissopimuksen uudistamiseen liittyviä ehdotuksia. 

                                                 
3 Kommentti 5.43 (Escamez). 



Lisäys I 

KAIKKIEN KANNANOTTOJEN LUETTELO 

Seuraavassa kannanottojen esittäjien luettelossa ei mainita nimeltä niitä vastaajia, jotka ovat 
nimenomaan pyytäneet kannanottojensa luottamuksellista käsittelyä. Vastaajat on ryhmitelty 
luokkiin sen järjestelmän perusteella, jota komission yksiköt käyttävät kannanottojen 
analysoinnissa. Järjestys ei vastaa kannanottojen vastaanottojärjestystä, eikä siinä oteta 
minkäänlaista kantaa kannanottojen suhteelliseen merkityksellisyyteen. 

1. HALLITUKSET 

1.1. Baijerin oikeusministeriö – Saksa 

1.2. Bulgarian hallitus 

1.3. Itävallan liittovaltion oikeusministeriö 

1.4. Saksan liittovaltion oikeusministeriö 

1.5. Tanskan oikeusministeriö 

1.6. Euroopan vapaakauppaliitto Efta – Bryssel 

1.7. Ranskan hallitus 

1.8. Unkarin oikeusministeriö 

1.9. Portugalin ulkoasiainministeriö 

1.10. Ruotsin oikeusministeriö 

1.11. Romanian hallitus 

1.12. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus 

2. YRITYSMAAILMA 

2.1. Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistest Européens – Bryssel 

2.2. Barclays Plc – Yhdistynyt kuningaskunta 

2.3. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft – Itävalta 

2.4. Yhteinen kannanotto: Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels, 
Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und 
Vertrieb (CDH) e.V., Hauptverband des Deutschen Einzelhandels – Saksa 

2.5. Bundesverband Deutscher Banken – Saksa 

2.6. Yhteinen kannanotto: Bundesverband der Deutschen Industrie ja Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag – Saksa 

2.7. Bundesverband der Freien Berufe – Saksa 



2.8. CBI (Confederation of British Industry) – Yhdistynyt kuningaskunta 

2.9. Suomen keskuskauppakamari 

2.10. CEA (Comité Européen des Assurances) – Bryssel 

2.11. Creators’ Right Alliance – Yhdistynyt kuningaskunta 

2.12. Yhteinen kannanotto: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Bundesverband 
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands e.V. – Saksa 

2.13. ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) 

2.14. EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) – Bryssel 

2.15. European Association of Co-operative Banks – Bryssel 

2.16. EFBS (European Federation of Building Societies) – Bryssel 

2.17. Fédération Bancaire Française – Ranska 

2.18. Fédération des Industries Nautiques – Ranska 

2.19. Yhteinen kannanotto: ECSA (European Community Shipowners Association) ja ICS 
(International Chamber of Shipping) 

2.20. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft – Saksa 

2.21. ISDA (International Swaps and Derivatives Associations, Inc.) 

2.22. London Investment Banking Association – Yhdistynyt kuningaskunta 

2.23. ORGALIME (Liaison Group of European Mechanical, Electrical and Metalworking 
Industries) – Belgia 

2.24. Pyramide Europe – Yhdistynyt kuningaskunta 

2.25. UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises) – 
Bryssel 

2.26. VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) – Bryssel 

2.27. Verband Deutsches Reisemanagement e.V. – Saksa 

2.28. Vorwerk & Co. KG – Saksa 

2.29. VNO-NCW – Alankomaat 

2.30. Wirtschaftskammer Österreich – Itävalta 

3. KULUTTAJAJÄRJESTÖT 

3.1. BEUC (Euroopan kuluttajaliitto) – Bryssel 

3.2. CECU – Espanja 



3.3. Raad voor het Verbruik / Conseil de la Consommation – Bryssel 

3.4. European Consumer Centre – Dublin 

4. LAKIMIESKUNTA 

4.1. Bar Council of England and Wales – Bryssel 

4.2. Dr. P. Bernardini, Giudice presso il Tribunale civile di Lucca – Italia 

4.3. Bundesnotarkammer – Saksa 

4.4. City of London Law Society – Yhdistynyt kuningaskunta 

4.5. Clifford Chance – Yhdistynyt kuningaskunta 

4.6. Conférence des Notariats de l’Union Européenne – Bryssel 

4.7. Conseil des Barreaux de l’Union Européenne – Bryssel 

4.8. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Italia 

4.9. Cour de Cassation – Ranska 

4.10. Deutscher Notarverein-Bundesverband der Notare im Hauptberuf e.V. – Bryssel 

4.11. Suomen asianajajaliitto 

4.12. Christian Hertel (Deutsches Notarinstitut Würzburg) – Saksa 

4.13. Carolin Kühne, Freshfields Bruckhaus Deringer – Saksa 

4.14. Law Society of England and Wales EU Committee – Yhdistynyt kuningaskunta 

4.15. Law Society of Scotland – Yhdistynyt kuningaskunta 

4.16. C. Locher – Staub Hilti & Partner Rechtsanwälte – Sveitsi 

4.17. Lovells – Saksa 

4.18. Österreichische Notariatskammer – Bryssel 

4.19. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – Itävalta 

4.20. Gunther Weiss, Freshfields Bruckhaus Deringer – Saksa 

5. OIKEUSOPPINEET 

5.1. Prof. G. Ajani, Torino – Italia, ja Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Bielefeld – Saksa – 
Acquis Group 

5.2. Prof. M.T. Alonso Perez, Zaragozan yliopisto – Espanja 

5.3. C. Amato, Brescian yliopisto – Italia 



5.4. E. Arroyo I Amayuelas, Barcelonan yliopisto, ja A. Vaquer Aloy, Lleidan yliopisto – 
Espanja 

5.5. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et la Société 
de Législation Comparée – Ranska 

5.6. Prof. Dr. C. von Bar ja Dr. S. Swann, Universität Osnabrück – Saksa 

5.7. Prof. Dr. C. von Bar ja Dr. S. Swann, Universität Osnabrück – Saksa 

5.8. Prof. J. Basedow, Max-Planck-Institut, Hampuri – Saksa 

5.9. Prof. J. Basedow, Max-Planck-Institut, Hampuri – Saksa 

5.10. K. Battersby, Nottingham Law School – Yhdistynyt kuningaskunta 

5.11. Prof. M. Bianca, Rooman La Sapienza -yliopisto – Italia 

5.12. Prof. Dr. M. Bussani, Triesten yliopisto – Italia 

5.13. Prof. F. Cafaggi, Prof. C. Joerges, Prof. J. Ziller, Dr. C. Schmid, European University 
Institute, Firenze – Italia 

5.14. Dr. G-P. Calliess, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt – Saksa 

5.15. Prof. Dr. W. Devroe, Dr. D. Droshout, Katholieke Universiteit Leuven – Belgia 

5.16. C.D. Düchs, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz – Saksa 

5.17. Prof. B. Fauvarque-Cosson ja Prof. D. Mazeaud, Université Panthéon-Assas (Paris 
II) – Ranska 

5.18. Dr. A. Fuchs, Europäische Rechtsakademie, Trier – Saksa 

5.19. Prof. G. Gandolfi ja Prof. J.L. de los Mozos, Academy of European Private Lawyers, 
Pavia – Italia 

5.20. Prof. G. Gandolfi, Academy of European Private Lawyers, Pavia – Italia 

5.21. Prof. G. Garcia Cantero, Zaragozan yliopisto – Espanja 

5.22. Prof. L. Gatt, Napolin yliopisto – Italia 

5.23. Sir Roy Goode, Oxford – Yhdistynyt kuningaskunta 

5.24. Prof. M.D. Gramunt Fombuena ja Prof. M.R. Llacer Matacas, Universidad de 
Barcelona – Espanja 

5.25. Prof. Dr. S. Grundmann, Universität Erlangen-Nürnberg – Saksa 

5.26. Prof. Martijn W. Hesselink – Amsterdam 

5.27. Dr. V. Heutger, Universiteit Utrecht – Alankomaat 



5.28. Prof. Dr. R.M. Hilty, Max Planck-Insitut für Geistiges Eigentum und 
Wettbewerbsrecht, München – Saksa 

5.29. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz – Saksa 

5.30. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz – Saksa 

5.31. Prof. C. Lalana del Castillo, Zaragozan yliopisto – Espanja 

5.32. Prof. Dr. O. Lando – Tanska 

5.33. Profa. Dra. Llombart Bosch, Universidad Politecnica de Valencia – Espanja 

5.34. Prof. P.A. Llombart, Prof. J. Battaler Grau, Profa. N. Latorre Chiner, Prof. G. Palao 
Moreno, Profa. F. Ramon Fernandez, Universidad Politecnica de Valencia – Espanja 

5.35. Dr. A.M. Lopez-Rodriguez, Aarhus Universitet – Tanska 

5.36. Prof. U. Magnus, Universität Hamburg – Saksa 

5.37. Prof. Dr. J. Meyer, Technische Universität Dresden – Saksa 

5.38. Dr. E. Najork, Köln, Dr. M. Schmidt-Kessel, Freiburg – Saksa 

5.39. Prof. R. Nielsen, Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu – Tanska 

5.40. Prof. Dr. F.J. Orduna Moreno, Prof. Dr. J. Plaza Penades, Prof. Dr. L.M. Martinez 
Velencoso, Universidad de Valencia – Espanja 

5.41. Dr. N.M. Pinto Oliveira, Universidade do Minho – Portugali 

5.42. Prof. C. Prieto, Université d’Aix-Marseille – Ranska 

5.43. A. Quinones Escamez, University Pompeu Fabra – Espanja 

5.44. Prof. Dr. Ranieri, Universität des Saarlandes, Saarbrücken – Saksa 

5.45. Prof Dr. Reichert-Facilides, Institut für Zivilrecht, Innsbruck – Itävalta 

5.46. Prof. Dr. O. Remien, Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg – Saksa 

5.47. Prof. P. Remy-Corlay ja Prof. D. Fenouillet, Université de Paris XI, Prof. P. Remy-
Corlay, Faculté de Droit de Poitiers – Ranska 

5.48. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI – Ranska 

5.49. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI – Ranska 

5.50. Prof. M.L. Ruffini, Universita degli Studi di Milano – Italia 

5.51. Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Universität Bielefeld – Saksa 

5.52. Prof. Dr. Schulze ja Dr. M. Ebers, Universität Münster – Saksa 

5.53. Dr. A.L. Serrano, Universidad de Barcelona – Espanja 



5.54. Prof. J. Smits ja R.R.R. Hardy – Universiteit Maastricht – Alankomaat 

5.55. Prof. M. Tsunoda – Osakan yliopisto – Japani 

5.56. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven – Belgia 

5.57. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven – Belgia 

5.58. Prof. T. Wilhelmsson, Helsingin yliopisto – Suomi 

6. MUUT 

6.1. Justizfraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 



 

 Hallitukset Yritys-
maailma 

Kuluttaja-
järjestöt 

Lakimies-
kunta 

Oikeus-
oppineet 

Yhteensä 

Itävalta 1 2 1 1 5

Belgia  2 1 3 6

Tanska 1 3 4

Suomi  1 1 1 3

Ranska 1 2 1 6 10

Saksa 2 8 5 19 34

Kreikka   

Irlanti  1  1

Italia  2 8 10

Luxemburg   

Alankomaat  1 3 4

Portugali 1 1 2

Espanja  1 10 11

Ruotsi 1  1

Yhdistynyt 
kuningaskunta 

1 6 4 2 13

Kv. järjestöt 
(myös EU) 

1 8 1 5  14

EU yhteensä 7 29 4 18 56 117

EU:n 
ulkopuolelta 

3 1 1 5

Yhteensä 10 29 4 19 57 122

 


